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Is met InOnii diin co§kun tezahiir atla kar§tlandt; Cumhur Reisimiz 
ogleden sonra Dolmabah~e Saraytnda halktn dileklerini dinledi 
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Milli C·S;j teker teker kabul
1 

e zgz i sahip erini ik ai e 
dinliyerek noilar aldz 

''·························································· Bir haftadanberi Cumhur Reisi lnonii
ii bekliyen istanbul, diio hakiki bir se· 

~inc bayram1 ya~am1~. halk Milli $efini 

Ia birlikte, halkm siirekli alk1~lan arasm
da vagondan inm1~, kar~1lamaya gelen • 
!erie halk1 selamlami~IIr. Bu arada Ba ~ 
yan lnonline buketler verilmi~tir. 

Vali Lutfi K1rdarla 1stanbul Komu· 
tur Cumhur Reisimizin ~ehrimizi hususi tam Milli $efe ho~ geldiniz dedikten 
~kilde ziyaret edeceg1 hakkmd.aki ha - sonra 1nonii, istikbal merasiminde bulu

~ /Ji1 emlekette, 'Turkiye Biiyiik berlere ragmen, balk, daha tremn muva- nanla,ra iltifat etmi~. bilhassa Oniversite 
U W U Millet Meclisi azalarmm ye- salat saatinden evve! Haydarpa~a ganm gencliginin candan ve siirekli tezahiira-

11 nilenmesi . ic;in verilen ~ar.a~a · doldurmu~. garm i~i. d1~1 binlerce gene, tile selamlanmi&hr. 

l.- B. M. Meclisi · 
. secimleri 

h · I l' I k f1rsatlm bulmu• -ta assur e se am ama • 

Yarak, yem saylavlann se<;ilm~sl 5~n ihtiyar, kadm, erkek kar~JiayJcile oriil • Kar~1lama merasiminde Milli $efin 
Y_aPllmakta 

0
lan haz1riik faaliyetJ suru_ P. h · · B S 'h b' d · eb' s mii~tiir. em~Jresi ayan em a, Ira en, m u 

&Idiyor .. Malurndur ki bizde sec;im 1k1 Saat 10,25 te... Fethi Okyar, Halk Partisi Meclis Gru-
terecelidir. Birinde se<;im hakkl kat:i~et~ . I O 25 t pu reisi Hilmi Uran, Salih Bozok, Ge-

1 

anla•Ilan vatanda•lar ilk defa Ikmcl Riyaseticumhur trem, saat • e I R f Y h G l'b G l AI' . t Se . • , . • . d r nera e et, a ya a 1 • enera d I met noniiniin :btanbula :selam1 

. <;Jcileri' se;erler. Sonra bu ikinci se<;l· Haydarpa*a ganna gumi~. tren uru H'k t H" · C h'd Re eb Peker K I AI' F d G I 0 S tJl d • . ' c:: d'k' h Ide d M'll' c:: f 1nonii arka vago:tUn 1 me ' useym a ,J ' c ' tam orgenera 1 ua ' enera s- uvat vapurunda... <;Ik.mi~ ve kendisin' Dolmah h . 

he
er .. e s.aylavlan sererler. -<. Im ~ .. 1 .a. . urmaz I I ye • C d K . k' D h'l' V k'l' . T f v·t· B I d' P . I a ~e saraYJna .. k . d .. .. .. •tiir Cumhur Re- ev et enm, es 1 a 1 1ye e 1 .enn· man u an, 1 a yet, e e 1ye ve arh .. .. k .. b kl' S 
nuz bJrinci· safhada yam henuz I .mel penceresm e gorunmu, . d C 'I B' . . U . M"f tt' A k. 'I b k I "d" I . d h b' Cumhur Reisimiz dakikalarca devam goturme uzere e Jyen uvat vapuruna 

s · ' 1 . . . fk 1 k ndisini Pendikte en em1 , nmc1 mum1 u e ~~ • er am e an ·a ar mu ur en ve a a 1r- • . . , . • 
,e<;_Jcileri sec;mek safhasmdayJZ. kmcl !SIIDIZ, re IDa ha~ll' ve v(' kT F 'k Oztrak- bidin Ozmen Harb Akademisi Komu- ~ok zevat bulunmu~tur. eden co kun tezahiirat arasmda nhLima kar<llamaya gelenlerle birhkte bmml hr. 
1nhhabc

1
Iar serJ'ldi'kten· sonra mu"mkiinse kar<JI1van a I 1ye e 1 1 31 ' 1111 11111111111111111111111111111111111111 1 1 1 11 LArkast Sa. 9 siltun 1 del 'l' , llllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllltllllllllllllllllllllllll 11111111 11111111111111111111111111111 1111 II II I llllllll1111tllflllllllt111111111111111111111111111111111U11111111111111111111Witlltlllllllllllllllllltllllllllllfllllll 

~,;\:~~~:. bi' ve ,y.; gOnde ,.,, .. ~., """"'""'""""""'"'""H'8i'lC'~'\'O""Vekili m jz d tin g e I di Otobiis da vast Ecn~bi ve ekamv·erm·ektO'biO'iiRIR""Ihti'Y3C'("""" 
Bu se~im i~i memleketin siyasi hayatl 

~.,~::~~~;:;;:d~~!t~r;:,~~;;·~;n:~~~: <;:.iik• ii Saracoglunun Muhakeme, diin Diin miidiir muavinleri ve 
ti rn~Yetme dayanan memleketlerde ~Ill~- t./ A k d b J d 
~:t::,~;,bv~'"~.!~:;:,il2"~:~~:~:,~; roiihiro beyanah Muhniddairna u·~stu·nad,ag~ vie muallimler topland1lar 

ele bizde se~imin ehemmiyeti belki her -
t-~de.n ziyade boyledir. <;:iinkii ~izde 
lah;klye B~yiik Millet ~ecl~si t~§~ll sa~ r·· k. her yerde itibar goriiyor, Tiirk milleti- Ekrem Sevencan miida-
d . Yet ve Jcrai kuvvetlerm kaffesml ken « ur Jye, d I. ~81.nde tophyan miiessesedir. Cumhur nin sulha ve mednivete hizmetleri takdir e i tyor }} I faanamelerini okudular 
d'eisini m~clis sec;er ve erkan1 ancak ke.n~ 
1 azas1 aras~ndan c;1kabilen hukumetinl 

MecJi~ .daima gozii oniinde bulund~rur. 1 
d eclJs~n begenmedigi hiikumet yennde 

tJ ·amaz, derhal yerine yenisi kurulur. 
Bu mekanizma milletin hakimiyeti 

ll'lek · ' k ~ i . an1zmasld!r. Meclis milletten <;I tJgl 
~~~n ~akimiyetin kaynagl millet v.e ~em· 

:elhr. Bu asia bo• bir soz deg1ldJr, ve 
tnJ)] . , .I 
.
1 

et1n en y~b.:k menfaatleri her ves1 e 
leo.... I ~ I n h sozu daha manah k1 maga c;a 1 ~a 
a·~ t. .. t ve faaliyetlerdedir. 

YUNUS NADI 
(Arkas2 Sa. 7 sfltun 3 tel r---------------, 

~huriyet' in anke~ 
( 5 ) inci sahifede _______ .) Harieiye V ckili ~iikrii 

Dolmabahc;c 

(Y azlla 6 tlCl •ahilemizde) 

Eski Vali vc Belrdiyc Rcis: 
1\Iuhhldin ttstiindag 

Ankara 8 (Telcfonla) - Eski ls -
tanbul Valisi Muhiddin Ostiindagla es· 
ki Beled1ye Heis muavini Ekrem, Bele

[Arkasl Sa. 7 sii.tu" 4 tel 

i~timada, Maarif ~urastna yaptlacak teklifler 
iizerinde gorii~iildii, ii~ komisyon se~ildi 

Ecnebi vc ckalliyet mektebleri mualli.mlcrinin diinkii toplaub ·mdan bir inhba 

'(Yaz&Bl 6 fiCI sahifemizdP.). 



TARiHDE 13UYUI< VENiZ 
MUHAREBELER 

( ~ehir ve 
Esnafm teftisi 

' 
Tetr1ka No. 109 Nakleden: ABIDIN DAV£R Sihhi kay1dlara riayet 

etmiyen bir~ok esnafa 
cezalar verildi 

Barbarosun · muharebeleri 
Donanma Avlonya' dan yiikledigi orduyu alarak 
Korfu adas1na taarruz etmi~, boy Ieee V enedik

lilerle Tiirkler aras1nda harb baslamisbr 
' ' 

Gene bu malarda Venedik limamna I rafmdan denizden almm1~hr. Lutfi Pa~a, 
gelen iki Turk tiiccar gemisi de musade- c;ocuktan ogrendigi faciay1 Padi~aha bil
re edilmi§ti. Y anh§hk •oldu, diye itizar 
ettiler. Padi~ah, devlet terciimam Yunus 
Beyi Venedige gonderdi. Y unus Bey 
muahedelere daha ziyade itina eddme
~ini ~htara ve Venedigi, ,Sarlken' e kar§I 
Birinci F ransova ile ittifak etmek uzere, 
te$vike memurdu. Yunus Bey s1k s1k 
Venedige gidip geliyordu. Be~inci gidi
§inde onu V enedige getiren u~ Tiirk ka· 
dirgasma Venedik cumhuriyetinin dort 
kadirgas1 Korfu korfezinde hiicum etti. 

Turk gemileri karaya oturdu. Ahali ka
zazedelere fena muamele ettiler. Ancak 
Y unus Beyin kim oldugunu ogrendikten 
sonra onlan serbest birakti!ar. Venedik 
senatosu bu i§i yapan Kont Gradeniko'yu 
hapsetti. Ayni zamanda bir Turk ge -
misini zapteden diger bir Venedikliyi de 
mahkemeye verdi. Padi$ahm igbirari bu 
tarziyelerle siiki'in bulmadan Anderya 
Dorya, bu infiali art!racak kasdi bir ha
rekette bulundu. 

Hammer' e gore Anderya Dory a, ara· 
larmda gizli bir ittifak mevcud oldugu 
§iiphesini verecek bir tarzda Jerom Pe
zaro'ya bir mektub yazch ve bu mektubu 
Adriyatik denizinde Tiirklerin cline ge
~irtti; Anderya Dorya'mn bu hileden 
maksad1 Padi§alun Venediklilerden ~i -
kayet sebeblerini artumak ve Tiirkiyeyi 
V enedige kar§l tahrik ederek cumhuri
yeti bitarafhktan ~Ikarmakti. 

Venedik, Tiirkiye ile harb halinde ol
madJgl halde Korfu adas1, 1spanyol do
nanmasma yatakhk ediyordu. Siikrii Be
yin tarihine gore, «Lutfi Pa§a Apul
ya yakasmdan avdet ettigi strada 
Korlu adas1 onunden g~erken Venedik 
ve ispanya donanmas}ndan 40 kadirga 
adanm ipso Korfe korfezinde bulunu· 
yordu. Mutebakisi Otranto bogazmdan i
~;eride, Adriyatik denizinde oldugt1'1'1dan 
Barbarosun oradan uzakla~masl An
derya Dorya'nm cesaretini art>tuml§-
11: Anderya Dorya, donanmamn 
miitebaki k1smile birle§mek ve miiahha
ren bir i§ gorebilmek iizere, Korfu' dan 

kalhp denize ac;Jid1g1 suada, Lutfi Pa§a 
dahi Apulya yakasmdan avdet etmekte 
oldugundan iki donanma birbirine tesa· 
diif ettiler. Top muharebesine ba§landiy· 
sa da Anderya kuvvetine giivenemiyerek 
Korfu'ya ric' at etmek iizere diimen k1rd1, 
donanmam1z takibe devam etti. lki ge· 
mileri batmld1. lkisi zaptedildi. Fakat 
dii§man donanmas1 da art1k Korfu'ya e· 
ri§mi§ bulundugundan takiblerinden vaz· 
g~ildi. Hayreddin Pa§a da zahire yiik· 
Iii gemileri salimen Prevezeye getirdik
ten sonra Avlonyaya gelerek donanma· 

· ya iltiha:k etti.» 
Padi§ahl, Venedige kar§i ham a~ma· 

ga sevkeden, ,Sukri.i Beye g(ire Gelibolu 
kahyas1 Bostan Reisin el<;ilik memuriye· 
tile Korfu'ya giderken 4 ktt'a gemiden 
miirekkeb bir Venedik mu.frezesinin hu· 
cumuna ugramasidJr. Bu hi.icum belki de 
Yunus Beyin ugradlg1 taarruz olsa gerek
tir. ,Siikru Bey, Bostan Reis el~i oldugu· 
nu s<iylemi§se de V enedikliler gemiyi 
ballrmaga te~ebbiis ettiklerinden muha
rebe olmu§ ve dort gemi, tek Turk ge· 
misini kahramanca ~arp1~masma ragmen 
sanp batirrnl~lar, kurtulanlan da hakaret· 
ler yaparak oldi.irmii~lerdir. y almz qir 
~ocuk bir tahta parc;asile kendisini denize 
atarak kurtulmu§ ve bir Turk gemisi ta-

dirmi~tir, diyor. 
Bu son tecaviiz Kanuni Siileymanm 

sabnm ta§Hml§hr. Donanma, Avlonya
dan yiikledigi orduyu alarak Korfu ada
sma taarruz etmi§, boylece Venedikle 
Tiirkiye arasmda 36 senedenberi devam 
eden sulh bozulup harb baslami§llr. 

Katib <;elebi kitabmda «Zikri hlyane
ti Venedik» ba§h~ altmda «Venedik ka
firleri kesreti mal ve ticaret ve daima 
karlan bile ve h1yanet ile me~hur bir gi.i
riihu mahkurdur. Ekserl adalan ve kale
Jeri hile ile Hungarya ve Runya hakim
lerinden ahp da giderek memaliki mah
ruseden hlmmakla kisbii karlan ve za
dii zevadeleri ve diyan islamdan has1l ~1-
maga muhtacd1r. 01 ecilden zaruri dost· 
luk suretin gosterip g~inirler. Lakin nef
sinde sair kiiffardan adavetleri mii§ted 
din dii~manlandu.» dedikten sonra, Ve
nedrklilerin gemilerimize yaptiklan teca· 
viizleri anlattyor. 

Y unus Beyin kad1rgalanmn Gradeni
ko tarafmdan takibinden bir ay sonrad1r 
ki Sultan Siileyman Barbarosa, Korfu
ya gitmesi emrini vermi§ti. Donanma, 
Lutfi Pa§anm 25,000 ki§i ve 30 toptan 
miirekkeb muhasara kuvvetini adaya 25 
agustos 1537 de c;1kardi. Arkadan Sad
nazamm k·umandasmda 25 bin ki§ilik bir 
kuvvet daha geldi. Adanm 140 koyii 
yagma edildikten sonra yakiid1. Sonra 
kale muhasara altma almd1. Korfu'da 

mahsur Venedikliler de biirclere birc;ok 
top c;Ikarml§lar, direkler ve agaclarla, §e
hirde sed §eklinde istihkamlar yapmi§
IardJ. 1 eylulde, Turkler, kaleden bir mil 
mesafede Malipiyero kayast iizerine 50 
libreli'k bir ag1r top yerle§tirdiler. Bu top 
ii~ giinde 19 mermi att1. Bunun da yalmz 
5 tanesi hedefe isabel etmi§, digerleri ka· 

le 've4§ehrin•iiSti.inden ·a~arak denize dii§
mii~tiir. F evkalade metin ve miistahkem 
olan kale iic; taraftan denizle c;evrilmi§ ol
dugu ic;in, ag1r toplarla yalmz te~ kara 
cephesinden doviilebiliyordu. KadJrgala
nmJzdan ac;1lan top ate§i pek miie5sir ol
muyordu. 2 iylulde, padi§alb. da Korfu 
adasmm kar~Ismda Bastiya' da otak kur
du. Bu arada c;1kan korkunc bir futma 

mulb.asara ameliyatm1 tatil ettirdi. Sultan 
Siilevman, Korfu'lu bir tacirle kale ku
mandamm teslim olmaga davet etti. Pa
di§ah, ma:hsurlann hayat ve mallarma i
li§memegi taahhiid ediyor, Apulya sefe· 

rinde soziinde durmiyarak ahaliyi esir a
lan Tiirk kumandanlarm1 idam ettirdigi
ni ve esirlerin memleketlerine iade edil
diklerini bildiriyordu. Butiin huistiyanlar, 
verdikleri sozde durmJyan kumandanla
nm alkl§larlarken Turk Hakam, sozun~ 
tutm1yan kumandanlan idam ettiriyor
du. Merdlik bak1mmdan bu fark ne bii

yiiktur. 
V enedik kumandam bu teklife cevab 

vermedi. Kalede a~1lan gediklere birkac; 
hucum yaplld1ysa da muvaffakiyet has1l 
olmad1. San • Anglo hisan dort hiicu
mu defetti. Kale topc;ulan iki kad1rgay1 
batnd1lar. Y almz bir top mermisi, bir hen 
dekte dort Turk aske~ini §ehid etti. Mii
verrihlerimizin, hi~ dP manllki olm1yan 
bir rivayetlerine gore, Kanuni Siileyman, 
bu dort askerin §Chadeti uzerine muhasa
rayl kaldumaga karar vermi§, Hayred
din ve Lutfi Pa§alar: 

<Arkas! varl 

( Burdurda a~dd1 
~~----------------------------------------· 
~ 

Burdur, (Hususi) - Vilayetimizin 205 
kiiyii her cins hayvanlannm rslahr mak
sadile 14 bOlgede a§Imdurak istasyonla
n i~asma ba§lanmak iizeredir. Kurula
cak her istasyonun yakmmda bulunan 
52 miinevver kiiylii miimessilleri Burdu
ra gelmi~lerdir. Halkevinde bir hafta 
devam eden kurslarda Baytar Miidiirii 
tarafmdan ameli ve nazari dersler giiste
tilmi§tir, Bundan ba§ka ziraat ve s1hhat 

miidiirleri tarafmdan da zirai ve s1hhi 
birc;ok bilgiler ve iigiitler verilmi§tir. 
Kurs sonunda Halkevi tarafmdan koy
liilere verilen 100 ki§ilik bir ogle ziya
fetinde Vall, bu kalkmmada koyliiniin 
biitiin koylii karde§lere ornek olmalan 
iizerinde uzun bir konferans vermi§, 
kurs dagilrnr§hr. 

cGiinderdigim fotograf miimessilleri 
toplu bir halde gostermektedir.:. 

Belediye miifetti~leri, biitiin esna£1 ta
rama suretile bir tefti~ tabi tutmaga ka
rar vererek evvelki giin Eminiinii mmta
kasmi tefti~ etmi~lerdir. Bu tefti~ masm
da zab1tai belediye talimatnamesinin 
muhtelif maddelerine riayet etmedikleri 
goriilen 3 kahveci, 3 k1raathane sahibi, 
5 kasab, 6 fumc1, 4 lokantac1, 4 mahal
lebici, 2 i~kem!Jeci, 4 borek~i. 2 a~~~. 1 
kofteci, 3 bakkal, 2 tuhafiyeci, 2 manav, 
2 sebzeci ve 5 bahk~;1ya cezalar verilmi~; 
kmk, ~atlak bardak ve tabak gibi ~eylerle 
~;iiriik meyvalar imha olunmu&tur. 

Miifetti~ler dun de Beyoglu mmtaka
smda tefti~lerine devam etmi$lerdir. SJh

hiye miifetti~leri de ayni suretle s1hht ba
kimdan her tarafta tefti~e ba~lami~ bulu
nuyorlar. 

$EHIR ISLER/ 
Arkeoloji park1 

$ehir planma gore, <;atlad1kap1dan 
Sarayburnuna kadar olan sahada bir ar
keoloji park1 tesis edileceginden bun -
dan sonra bu sahaYJ. ihtiva eden kiS!mda 
in§aata mtisaade edilmiyecegi gibi pla
nm tasdikmdan itibaren be§ sene zar -
fmda burada mevcud biitiin binalan Be
lediye istimlak ederek sahaYJ. tanzim 
eyliyecektir. Sahanm deniz tarafma isa
bet eden k1sm.mda da kazino ve plajlar 
yaprlacakhr. 

Belediye terzihanesi 
Belediye kooperotifi tarafmdan Be -

lediye memurlarr ic;in Bab1alide ac;Ilma
sma karar verilen terzihanenin noksan
lan dot be§ giine kadar ikmal olunacak
hr. Terzihane derhal faaliyete gec;ecek
tir. 

ONIVERSITEDE 

Yiiksek Muallim mektebin
deki imtihanlar 

Maarif Vekaleti liselerimizde mual
lim ihtiyacm1 kar§rlamak iizere, Yiiksek 
Muallim mektebine fazla talebe alm1ya 
karar vermi§, bu maksadla ikinci bir 
mlisabaka imtiham daha ac;ml§hr. 

!mtihanlann yazrh krsm1 bitmi~tir. 
Sozliilere 47 ki~i i~tirak etmistir. Kaza
nanlar yakmda belli olacakttr: 

. KOLTOR ISLER/ 

Maarif memurlarmm 
i~timalar1 

Maarif memurlan, diin sabah saat 10 
da Kiiltiir Direktorii Tevfik Kutun re • 
isligi altmda bir t-oplantr yapmi§lardir. 
Bu toplanbda, ilk tedrisata aid idare, 
terbiye ve tedris i~leri konu~ularak Ma
arir $fuasma yap1lacak teklifler tespit 
edilmistir. 

Siird Maarif rnijdiirii 
miifetti§ oldu 

Siird Maarif miidiirii Ali Rrza Ak1san 
lstanbul 1lk Tedrisat miifetti~ligine ta
yin edilmi§tir. Ali Rrza Ak1san yakmda 
vazifesine ba§hyacaktrr. -···-Nevyork sergisine bugiin 

gonderilecek e§yalar 
1939 Nevyork diinya sergisine gonde

rilecek e§yanm ikinci ve en biiyiik par
tisi bugiin yola c;rkacaktlr. 

Bugiin giden partide miizelerimizde 
bulunan ve sergiye asrllan gonderilmi -
yecek olan k1ymetli eserlerin molaplan 
vard1r. Bu eserler Nevyork diinya ser -
gisinde te~hir edildikten sonra dost A
merikanm miizelerine ve iiniversite -
lerine Tiirk kiiltiiriiniin bir hediyesi o
larak birakJlacaktlr. Eti Bankm hazJrla
digJ zengin Turk maden cevherleri ve 
mamul kolcksiyonu da bu~iin giinde -
rilecek olan esya arasmdad1r. 

Eminiinii ham YJ.kilm!§hr. ~imdi mo
lozlar kaldmlmakta ve saba temizlen -
mektedir. 

Memleket Haberleri ) 
Nihayet halledildi Denizbankta 

T e'kilat tamamland1, 
servisler tefti, ediliyor 

Denizbankta yap1lan yeni te~ki
lat tamamlanmi&Iir. Bu te&kilat ve 
tasarruf dolay1sile Denizbanktan 
ac;1kta kalan memurlann adedi 
130 dur. 

1 Bakster'in istimlak etti
gi emlake aid paran1n 
odenmesine ba,Ianiyor 

Kadro harici kalan memurlara 
bankaya hizmetleri nispetinde ikra· 
miye verilmesi tabil goriiliiyor. Esa
sen Denizbank kanununun 16 nc1 
maddesile 17 nci maddeye istinaden 
teessiis eden T ekaiid Sand1g1 ni
zamnamesi, bunu tasrih etmi& bu-
1 unmaktad1r. 

Banka Umum Miidiirii Yusuf 
Ziya Erzin dun yeni vaziyet dola
yisile servisleri tefti$ etmi&tir. 

Etriisk bugiinkii Mersin selerine 
~tkanlmtyor 

Bugiin Mersin seferine c;1kacak 
olan Etriisk vapuru, seferden geri 
hirakiimi&tlr. Bunun sebebi, bilhas
sa kazanlarda goriilen baz1 kusur· 
lard1r. Bugiinkii Mersin seferine 
Tan vapuru ~1kacaktir. 

Almanlarla miizakereler 
Denizbdnkta diin de Almanlarla 

miizakerelere devam edilmi$tir. 
Miizakeratm siir'atle ve iyi bir ha
va k:inde ilerledigi temin olunuyor. 

1khsad V ekaleti B a~ii$aviri 
Von der Parten de bu miizakereler 
dolav1sile ~ehrimize gelmi&tir. 

Resim galerisi 

Taksimdeki daimi resim 
sergisi yar1n a~d1yor 

Profesor Bakister Larafmdan bundan 
bir miiddet evvel Sultanahmedde hafri -
yat yap1lm1~ ve bu miinasebetle otuz par·· 
~;a kadar bina ve arsa istimlak olunmu~
tu. istimlak edilen yerlerin bedelleri ~im
miye kadar verilmediginden dolay1 Ba • 
kister'le emlak sahibleri arasmda ihtilaf 
c;JkmJ~tJ. 

Bakister'in buradaki vekilile Belediye 
Fen Heyeti mudiiru Husnunun de i$tira
kile Miizeler idaresinde bir toplanti ya
p1lm1~ ve bu mesele hallolunmustur. 
Profesoriin vekili yetmi& bin lira kadar 
tutan istimlak bedelini birka<; giin ic;inde 
sahiblerine odtyecektir. 

Yap1lan anla~maya gore, Bakister, 
birka~ ay sonra tekrar memleketimize ge
lerek hafriyata devam edecek ve bu defa 
istimlak edecek oldugu yerlerin bedelini 
pesinen verecektir. 

MOTEFERRIK 
16 mart ihtifali i~in 

haz1rhklar 
16 mart, !stanbul i§galinin senei dev

riyesidir. Her sene oldugu gibi, o giin, 
Eyiibde $ehidler abidesi onlinde ihtifal 
yapllacaktrr. Bunun ic;in haZlrliklara 
ba§lanmi~tJr. 

Y eni bir layiha 
Cumhuriyet Merkez ve Emlak ve Ey

tam Bankasmm da sermayesi devlet ta
rafmdan odenmi§ bankalarm muraka -
besi hakkmdaki kanun hiikiimlerine ta
bi tutulmaSI kararla§tmlm1~, bunun ic;in 
bir kanun layihas1 haZJrlanmr§br. 

Almanyadan merinos koyunu 
getirtilecek 

Almanyadan miihim miktarda damrz
hk merinos koyunu getirilmesine karar 
verilmi§tir. 

Y eni Havayollar1 umum 
miidiirii 

Devlet Havayollarr Umum miidiirii 
Hasan Fehminin yerine Hava Akade -

·• misi komutam degerli tayyarecilerimiz
. den kurmay yarbay Ferruh $ahinba§ 

tayin edilmi§tir. 

Resim galerisinden bir kii~e 

Degerli ressamlanmizm te~ebbiisile a· 
c;IIacagmi evvelce haber verdigimiz resim 
galerisi, yann abide kar&lSlndaki dairei 
mahsusasmda ac;Ilacaktir. Galeride Elif 

N aci, Erciimend Kalm1k, Bedri Rahmi, 
Cerna! Tollu, Zeki Faik her, Nurullah 
Berk, Eren Eyuboglu, Sere£ Akdik, 

Halil Dikmen, Hamid Corel, Kemal 
Zerenin resimlerile heykeltra& Zuhtii ve 
Nusretin heykelleri teshir edilecektir. 

Burada tanmmr& diger ressamlarm 
eserleri de bulunabilecegi gibi ayni za

manda ~ahsi sergiler de a~Iiacaktir. Ca
lerideki resimler her hafta degi~tirilecek, 

yerlerine ressamlanm1zm en son yaphk-
1 ar1 ve hic;bir verde te~hir edilmemi~ eser· 
leri konulacakt1r. 

Galeri hergiin sabahtan ak~ama kadar 
herkes tarafmdan paras1z gezilebilecek -
tir; ucuz fiatla resim ve heykel satm al
mak da miimkun olabilecektir. 

Resim ve heykeli, halkm daimi surette 

goziiniin oniinde bulur.durabilecek ~kil

de tertib edilmis olan bu galeriden dola

YI miitesebbislerini tebrik etmek isteriz. 

DENIZ IS .·f.F;RI 

Serseri bir §amandira 
Diin, Karadenizden telsizle Deniz Ti

caret mudiirliigiine ~ayani dikkat bir 
haber verilmi§tir. Bu telsizde ziyah ve 
c;anh bir serseri ~amandrramn Bogaz 
methaline doi!ru ilerilemekte oldugu 
bildirilm '2ktedir. 

Deniz Ticaret miidiirliigii, bu §aman -
d1ray1 biitiin gemilere bildirmi~tir. ~a
mandJra, Bogaz methalinde beklenmek
tedir. 

Karayel ba§ladi 
Birkac; giindenberi §ehrimizde olduk

c;a miilayim giden hava, dun ogleden 
sonra bozmu§, karayel esmege ba~laml~
br. Hava. birdenbire sogumu~tur. Ge -
len haberler, Karadenizde, Ege denizin
de ve Marmarada havamn sert oldugu
nu gostermektedir. 

SACLIK ISLER/ 

Giilhane miisamereleri 
Giilhane Tatbikat Mb. ve kliniginln 

senelik miisamerelerinde diirdiinciis!i 
3/3/939 cuma giinii saat 17,30 da Giilha
ne konferans salonunda yapilacaktlr. 
Arzu eden meslekta§larm te§rifleri rica 

olunur. 

Eminonii Halkevi idare heye
tinin i~tima1 

Em ·nonii Halkevi idare heyeti, diin 
saat 17 de Agah S1rnmn riyasetinde top
lanarak Halkevi komitelerinin faaliyet
leri iizerinde konusmu~tur. idare heyeti, 
Halkevinin c;ah§ma program! ic;in bazr 
yeni kararlar vermistir . 

Vi LAYETTE 

T ezkiye varakalar1 
dolduruluyor 

Memurlann tekaiidliiklerinin sicilleri 
iizerinden icras1 hakkmdaki kanuna tev
fikan her Vek81etce hirer talimatname 
hazirlanmi~h. Bu talimatnamelere go -
re, birinci derecedeki amirler, maiyet -
lerindeki memurlar hakkmda mahrem 
tezkiye varakalan dolduracak, nisan a
Yl ic;inde aid olduklan makamlara tevdi 
edeceklerdir. 

Memurlarm mukadderatile aUl.kadar 
olan bu tezkiye varakalarmm hazirlan
masma ba~lanmt~tlr. · 

istanbul ViHl.yeti, tezkiye varakala -
nnm siiratle haz1rlanarak giinder ·lme -
sini alakadar amirlere bildirmistir. 

G0MR0KLERDE 

l.agvedilen idareler 
Giimrlikler Vekaleti, i§leri yok deni

lecek kadar az ve varidatlan bulunml· 
yan Kefken, Agva, $ile, Erdek, Mar -
mara, Karacabey, Lapseki, Tabakh, 
Oc;ken, <;ahdere, Malkoc; ve Midye giim
riik idarelerini lagvetmistir. 

~m!ntintinde faaliyel inlibalannda~ 

Yenicamiin Mrs1rc;ar~rsr kap1sr istika
metindeki dlikkanlann y1krlmasma ba§-
~anm~t~ ' 

. "~ 
lspanyantn 8 

D
a ngiltere ile. Fransa, Gen~ 

yu biitiin lspanyanm ~ar 
hiikumeti olarak tanld1 ~ 

kumetc;i ispanyanm Cumhul'l 
· "f · . A l(ataloll! 1sh a etmi~Ilr. zana, uJn 

huriyet ordusu maglub ol~P hat' 
kamharbiye reisi hukU.metin. tilt 
mesini tavsiye ettigi anda 1#

1
e 

vermi§, lakin F ransa ve lo )I 
.. ta,·1 

vassutunu temin ederek mu JPI 
akdine muvaffak olacaginl .zb 
den son dakikaya kadar I! 

I 
c 
Y1l 
h 
Ya 

etmi§tir. # 
Madride gitmesi ic;in B~l" he 

rin'in yaphg1 tavsiyeyi kabu ke' ha 
cumhuriyetc;ilerin silahla mur: ni 
vam etmelerinden fazla ve ~ t 
dokiilmesinden ba•ka bir neU' . 

' "}en 
cagma kanaati oldugundan 1 

tir. Filvaki ingiltere ile .Frans•"' sin 
tan cumhuriyetc;ileri tak1bde~ J 

diger taraftan kendilerine 511 Ya 

atler elde etmek iizere fran~o C 
ni tammak iizere birc;ok ;_art~ ~! 
mii§lerdi. Lakin milliyetc;t G 
huriyetc;ilerden gerek F ransaY'~ 
denlerin gerek merkezi LpanY~,r' 
leti hala ellerinde bulundurand, 
kayd ve §art teslim olmalarJ~ f 
remi§ ve siyasl cihetten hi~bil 
karhk gostermemi~tir. ~ 

!ngiltere ile F ransa, Gener:W: ed 
. eW". 

nun teslim olacak cumhunY C 
sl akidelerinden dolay1 takib•~ 
caklarm1 ve yalmz adi cinayet~ 
ika edenlerin tecziye edilecek~ 
le beyan etmi§ olmasmt kell) 

• ef• 
sened saymakla iktifa etm1! ~ 
nm tamamiyeti ve istikla~i ~\!1' 
oldugunu ifade eden esk1 sot 
mi§lardir. 

fngiltere ile F ransanm. fsP'0~ 
kadderatma tamamile hakilll; ~ 
ral Franko'yu tammak i<;in bii 
koymaktan feragat etmeleri ta 
dir. <;iinkii §art ve kay1dla~l 
mevkide bulunan bulnar de~f 
Franko'nun kendisidir. <;unku~ 
nun dostlugunu ve haynhahl1 g;l 
etmek gerek Fransa gerek 11 

ehemmiyeti haizdir. 

Franko lspanyasmm dii!lll1~ 
F ransay1 fspanyaya kar;r da , 
dudlarm1 tahkim ederek askefl 
nin miihim bir kism1m buraYa 
mecburiyetinde birakacaktJr. I 

F ' .. v iJII' ranko nun du§manhgl, § I e~ 
lspanya himayesindeki sevk0 .~ 
tinden miihim arazinin bir g~~ 
f asma ve Cezayire kar§I . ttklt t 
Italyanlar ve Almanlarla bJr!r ~ 
da bulunmalanna sebeb olab111'b1 
manda !talyanlar T rablus.~~J. 
denizden T unus uzerine y~rtl)d• 
den F ransJZlar §imalt Afnka 
arasmda kahrlar. ~~ 

N as!l ki lngiltere Hindista0~1o 
gi takdirde cihan devleti oll'flakel 
sa §imali Afrikidaki miistemlf 10!1 
torlugunu kaybetigi zaman. r b~) 
cihanm degil, A vrupanm bii~Jet· 
devleti olmak mahiyetini ka! fr'" 
ko fspanyasmm du§manh~I p..ff 
Avrupadaki yerlerile §irn.ah kdeJ)it 
miistemlekeleri arasmdak1 1\ !til,; 
vasala yollannm tehlikede 8 

,8, 

mektir. Ayni zamanda Jsparrtjll 
Okyanusu k1y1smdaki limaP 

8 btr" 
ile Almanyamn istifadesin~kYl 
Fransanm Afrika ile olan 
lanm tehdid edebilir. j!P" 

F ransa ile fngiltere, F ranko!a It 
smm dostlugunu ve hie; o)ma.ti tef 
fane ve miistekimane harekeUJl[iJll~~ 
mek zarureti kar§tsmda . tll"tlletvl 
Bunun i~in Fransa elindekl 

1i1e \ 
hineleri F ranko'ya teslirn etl'fl've~i~ 
reddud etmemi§tir. !ngiliz Ba~ pa~1 
berlayn, biitun muhaliflerin ~e Je~j I 
di partisi muhafazakarlar i'<111 c8~1~ 
vetli ziimrelerin byaslya yar ~~ 
cumlan goze aldirarak fran :otfl 
tini kay1dsJz ve §artsiz fspanY 

hukumeti olarak tammJ§tir. ··k~tl1' 

B .. ·· t II b"r hu J' utun spanyo ann I .11;ha 
tek bir §ef etrafmda topla~t 1~11yl 
lerile meydana gel en yeni sp 118 f. 
. . d' Y . 1 p.;;rtJr ~ s1 emm 1r. em spanya, J11ii' 

kasmda eski 1spanyaya ben~~tf· ( 
ve muessir bir rol oymyaca b"r va1~ 
her zaman ag1r basabilecek 

1 
(. 

dir. • fO · 
Muharrem feyf.l t 

Cu m h u r • '1~/ 
Niishast 5 -~f11'•1 

Abone seraiti: } -r:!~!jyo :1~ , 
Senelik 1400 IU· 1•~ ' 
Alb ayhk 750 • 8~~ 
()c ayhk 4011 • <j.oY 
B~ ayhk 1.50 • 

i 

da 
a a 
le 
A 
ko 
p 
h 

~, 
1 
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• yen I Madrid hiikiimeti 
heyanllame hazuhyor 

lstifa eden Azana'n1n yerine yeni hir 
Cumhur Reisi intihah edilecek 

Mad 'd 2 ( ) N I I' · ni'hayet vermi• oldugunu be.yan etmek. te· ,.. n a. a. - az1r ar mec lSI, ~ 

'-'<lTtes'ler reisi Diego-Martinez-Barrio • dirler. Simdi vaziyet, Martmez Barno • 
Yu C h R u nun lspanyaya avdetine bagh bulunmak-k lUll ur · eisi namzedi irae etmege 
arar vermi§tir. lntihab, bir ay zarfmda tadir. • 

l'ap!lacaktir. 'Tayyarelerin laaliyefl 
I( • h f B1'!bao 2 (a.a.) - Umumi Franko 

h . anum esasi, Cortes'lerin atta es • 
ed1Im· 1 1 b'l R · h · t' karargaAhmm bir tebliginde nasyonalist h 1§ o sa ar 1 e eis1cum uru m 1-
~b etrnek hakkmi ~uhafaza edecekleri· tayyarelerin Valansiya ve Kartajana'yi 

nl derpj$ etmehedir. bombard1man ettikleri bi!diriliyor. Kar • 
M t' B J • k'l ta1·ana' da cumhuriyetc;i fspanyo!lara aid , ar mez arrio, amora nm r;:e 1 me· 

SJ ve A d ~<Mendez MuneZ>> destroyeri bir born -zana'run intihab1 arasm a gec;en ' 
Zarna f d R h 1 k 'f ban1n isabetile yaralanmi$hr. . n zar m a eisicum ur u vaz1 e • 
'tni ifa etmi~ti. · Cephelerde siikunet devam ediyor. 

M · · · Mare.<~al Peten'in el~iligi artmez Barrio, cumhunyetm en $a· T 

l'an1 d'kk · d M 'I h Par1's 2 {a.a.) - lyi malumat a! • I at simalanndan 1r. uma1 ey • 
C?r~es'ler riyasetine ittifakla intihab edil· makta olan mehafil. Mare~al Petain'in 
lni&hr K d' · S 1 'I d' 55 Buraos bu"yiik elrili;;ini i.ic; ay ic;in kabul · en JSJ evi le i 1r ve ya$m- ,., " "' 
dad1r. etmi~ oldugunu beyan etmektedir. 
ll"k~ h 1 Mevkuf casus tahliye edildi u umet beyanname azrr ryor 
!v1adrid 2 (a.a.) _ Hemen hemen Hendaye 2 (a.a.) - Nasyonalist ls-

dalm.i surette toplanmakta olan namlar panyol hukumetinin Frans~ t~rafmd~n 
Inechsinin bundan boyle toplanacagi rna· resmen tanmdJgmi mi.ibeyym dJplomatlk 
hal hakhnda bi.iyuk bir ketumiyet izhar vesikalan Burgos'a goti.irmege memur 
edilmektedir. Hariciye Nezareti siyasl daire mi.idi.ir 

Negrin, yakmda memlekete hitab muavini Rochard bu sabah buraya gel • 
eden b' b d kt' mi'•t1'r. Derhal Burgos' a hareket edecek-• IT eyanname ne$re ece IT. , 
Cu-h 'I t 'rr' t1'r. Franko hi.ikumetinin Fransa tarafm-'" ur Reisinin istr asrnrn esr 

Madrid 2 (a.a.) _ Siyasi mehafil, dan tanmmasJ iizerine, 1938 kanunusani-
Man 1 A • · 'f k f' t'n1'n sin de irun' da casusluk su~u ile tevkif ue zana nm JSII as1 ey 1ye I 
huk~ k k'l edilmi• olan konsolosluk memuru Decou-UilJetin merkezl mmta aya t;e I me • ~ 
sindenber' b' k artt'ler zimamdarlanm reau ~erbest b•rakdmi$ ve Fransaya don· 1 1rc;o p . .. rl _l'l • • 
llle~gul 1 k 1 .. hem vaziyete me~tne mu•ila e en• m1shr. 
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Kont Ciano 
italyaya dondii 

italya Hariciye Naztrt
ntn beyanah 

Japonyada feci bir 

200 

infilak oldu 
yaralandt, 

de yand1 
600 

Viyana 2 (a.a.) - ltalya Hariciye Tokyo 2 (a.a.) - Diin Osaka'da 
Nazm Kont Ciano ve refikas1 Polonya- muhimmat deposunda §iddetli bir infiJ.ak 
dan gelerek italyaya donmek iizere bu olmu§tur. Bu infilak hakkmda ne§redilen 
sabah hususi trenle Luderburg'a gelmit • resmi bir teblig neticesinde 200 den fazla 
lerdir. italya Hariciye Nazm istasyonda insanm yaralandigl bildiri(iyor. 1nfilaktan 
A.Irnanya Hariciye Nazm namma proto· sonra yangin c;Ikmi§ ve 600 ev yanml§hr. 
koldan Mohr tarafmdan selamlam_nl§tlr. OJiilerin sayJSJ henuz belli olmamakla 
Protokol memuru Kont Ciano'ya Ita a beraber yuksek bir yekuna balig olma • 
hududuna kadar refakat edecektir. smdan korkuluyor. 

(;iyano'nun beyanatl . . lnlilakin kurbanlart 
Vaqova 2 (a.a.) - italya Hanciye Tokyo 2 (a.a.) -Osaka civarmdaki 

Nazm, Caracovic;'de Polonya m~tb~ati mi.ihimmat deposu infilak1 hakkmda en 
lniimes~illerini kabul etmi§ ve kendJlerme son alman resmi rnalumata gore, 1 0 ki§i 
a§agldaki bey~natta buiunmu§:ur: .. _ olmu§, 42 ki§i agir surette yaralanml§l~r: 
«- Beck Jle yapm~~ old~g~.u~ mu 500 kadar da hafif yarah vardu. 48 kt§I 

~a~e~eleri kapatan tebhg,. te~akJmizm ne· h .. bulunamami§hr. Harab olan evle· 
layiCJni gostermi§tir. ~imdi size Polonya- .enu~ d' d 900 kadardir 
liUt zirai, iktJsadi ve askeri sahalardaki te· nn a e I el t . . . b. k z 
rakk' k d d kt oldug~ urn J apon mpara orr~esr rr r 
h IYatJ ar§ISID a uyma a d v d 
ayranhk hislerini ifade etmek isterim. ogur " • 

MemleketlerJ'mizi mes'ud bir surette yek· Tokyo 2 (a.a.) - Japon fmparato~I-
d'lgv k d I erine baghyan ve tarihte bir~ok !fill§ • ~esinin bu sabah bir Ill iinyaya ge mi§· 
~jrek noktalan bulunan hissiya!m ltalya tir. 
1 e Polonya arasmdaki dostlugu daha de· 
"arniJ k1lmaktan bali kalmiyacagma ka· 
niirn. Esasen Dure'nin Polon. ya milletine 
hit b -:r a eden mesajJ ile fa§ist ltalyamn ye· 

1rlandahlarm suikasdi 
Londra 2 (a.a.) - Bu sabah tethi~

<;ilerin yapml$ olduklan bir suikasd ne • 

ticesinde Londranm Bridge park y~k1 : 
nda kain ~imal varo~lannda yem bJr 

niden meydana gelmi§ olan Polonya hak· 

bklnda beslemekte oldugu hissiyata vakif 
ul unuyorsunuz.» 

Kaldtrdan narklar 
Ankara, 2 (a.a.) - lkt1sad Vekale-

tind l 
I en bildirilmi§tir: Endi.istriye mamu· 
~ k I In rnaliyet ve satl§ fiatlannm ontro 

Ve tespiti hakkmdaki 3003 sayih kanu· 
nun v· Jckaletimize verdigi salahiyete is
tin~~en tespit edilmi§ olan ve 22/11/~7 
lanhtndenberi meriyette bulun~~ Iphk 
narklariyle 5/8/938 tairhinden 1t1baren 
r~kii rneriyete giren kaput bezi nark· 
an 3 rnart 1939 tadhinden itibaren kal

dtrllrnl§tJr. 

ln.giliz • Alman miinasehati 
londra 2 ( a.a.) _ Hindistan N azm 

lord Zetland Liverpool ticaret odasm· 
~~ dun yaptJ.gJ beyanatta !ngilterenin 

rnanya ile bu iki memleketi alakadar 
ede b d old n iitiin meseleleri gi.iru§mege ama e 
1 u&unu ve fakat ingilterenin e!leri bag· 
~~~larak kalamiyacaihm soylemi§ ve_ e~-

asyonal vaziyetin bi.isbiitiin i.imJdsJz 
olrn d 

a 1Rini ilave etmi&tir. 
A\Tulltl ,dyanm hava 

kuvvetleri 
lik Sidney 2 (a.a.) - lngiliz tayyareci· 
ki\ ~iitehassJs!ai'J burada yaptJklan tet· 
huk! neticesinde Avustralya ve ingiltere 
hu umetlerine bir rapor tevdi etmi~lerdir. 
o r l . 
' aPorda Avustralya hava kuvvet en 
~~In lh 0 ' su zamanmda her sene 300 • 40 
-aYYar · d ~a enm yap1lmasr ve harb zamanm a 

!e • bunun bine "Ikanlmak i.izere icab eden 
• SJs "' 
!lliy ann vi.icude getirilmesi luzumu ehem-

etle k d I ay o unmaktadtr. 

m d'J .. 
infilakm tesirleri hisse I IDI$tlr. 

Bu suikasd «biiyiik birl~k ~a~ah» mn 
su kemerine kar$1 tevcih edilmi~tJ. B~ k~-

. ali alii sene evvel ikmal ediiiDI$ mer. m$a 
I lngilterenin en mi.ihim san'at eserle· 

o up . I I . d 1 "dairevi •Jma yo u» nu a~ nn en o an " . ' . .. 
makta idi. lnfilak netJcesmde nufusc;a z~-

'at olmami~sa da yo! i.izerine biiyiik t;I· 
YI .... 
menlo bloklan dii~mu~tur. v 

Su kemeri, tehlikeli surette hasara ug
rami~sa da yalmz bazi noktalanndan su 

51zabilir bir hale gelmi~tir. _ 

Sivil havacthk anla§mast 
Londra 2 (a.a.) -ltalya ve Alman

ya da dahil olmak iizere 40 memleket 

delegelerinin i~tirakile yapiian konferans· 
ta sivil havacihgm umumiyetle masrafla· 

nm azaltmak hususunda akdolunan .:n • 
!a~maYI 20 devlet tasdik etmi~. ve diger
leri de oni.imi.izdeki hafta tasdlk edecek

lerini bi!dirmi~lerdir. 
Yalmz Romanya ile Yunanistan bu 

anla~maya i$tirak etmemi~lerdir. lmzala· 
'tilafname, sivil tayyaredlikte kullanan 1 . . d' .1 •• 

mlan karbi.iranlar fiatlannm m tn mesmt 
istihdaf e!mektedir. 

Bulgar Krah Belgraddan 
dondii 

Sofya 2 (a.a) _ Kral Boris bu sa

bah husu5i trenle Belgraddan Sofyaya 

elmi§ ve istasyonda merasimle kar~I!an· 
g ~ . 
m1 nr. 

CUMHURlYE'l' 8 
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HAdise!er arastnda 

Dante oniindeki 
heyecanstzbgtmtz 

A rkadll§tmlz Hamdi Varoglu 
Dante'nin «ilahi Komedi» si
ni aylarca evvel tiirk!feye 

terciime etti. i!rindeki kryameti mede
ni diinyemn her ko§esinde koparan 
ve her as1rda, her neslin kafasmda 
biiyiik dalgalar yapan bu kitab, ede
biyabmtzm durgun suyu iistiine bir 
saman ~opii gibi du§tu ve hafif bir 
iirpermeyi ge~miyen kiifi:iik bir alaka 
dairesinin ortasmda, kendi kendine, 
layrya kadar yiizdii, bir kenarda talnh 
kaldt. 

Dante Alighieri'nin tiirk~eye bu 
kadar g~ davet edilmi§ olmasmdaki 
medeni ihmalimizi biraz tellifi edebil
mek i!rin, biitiin san'atkarlar ve fikir 
~amlar1, Hllahi Komedi>> yi, lstan
bulda basrldigl matbaamn oniinde is
tikbale ko§mahychk. Orta~agm sonla· 
rma kadar ge!rmi§ as1rlarm cennetlik 
ve cehennemlik biitiin ihtiraslarmr, 
dehalanm, ahmakhklarmt ve delilik· 
lerini goziimiiziin oniinde alevden 
hortumlara, zehir kasugalarma ve
ya ebedi saadet I§tklarma sararak, in· 
san ruhlanna ve kaderlerince en 
muhte§em ge~id resmini yapbran bir 
esere kar§t alakasrzlrgrmizrn tel<: ma
zereti yoktur: Biiyiik miinekkidin 
kiifi:iik muharrir ifi:in ileri siirdiigii is
tihfaf bahanesi, «okumadrm», bura
da sokmez; terciimenin kotiiliigii, 
eserin kendisinden bahsedilmek ifi:in 
zuhur eden frrsata mini degildir, ve 
iisbelik boyle bir iddia, Hamdi Varog
lu gibi !fOgumuza kendini kabul etti
ren bir vukuf, sabn ve dikkat karJI· 
smda, ispat edilmege ~ok muhtacdrr. 
iki rahmetten biri: Y a Dante Alig· 
hieri bir budaladrr, yahud bizim fikir 
diinyamtz onun Jcitabt oniine Steak 
bir alaka ile ~rkacak kadar mevzuu· 
nu kavramaga haZirlanmt§ degildir. 

Ba§kalanndan evvel kendimi it
ham ediyorum. Ibrahim Hilmi bu ki
tabt ~1karah ve Hamdi Varoglu onu 
bana vereli belki de bir seneye yakla
flyor. Tarihini bile unuttum. Frans1z· 
casile ilk genclik ~agtmm en biiyiik 
heyecanlanndan birini bana veren 
«llahi Komedi» nin tiirk~eye geli§ini 
sabrrs1zhk i .. inde kar§thyanlardan bi
ri de ben olmahydun. Biiyiik mevzu
lara ginnekten beni mene en hususi 
mazeretlerimin hi~birini kendime ka-
bul oettirr,emiyorum. ~· 

Dun, bir muharrir arkada§imiz, 
bizde tercumelerin kotiilugiinden 
bahseden bir okuyucu mektubunun 
alhm ve iistiinii besliyerek f1krasm1 
tamamhyordu. Umumi hiikiimler 
vermenin kolaylrg1, «llahi Komedi» 
terciim~si gibi biiviik bir sebat ve iti
na eseri oniinde iflas eder. lki A vru
pa dilinden aktanna oldugu i .. in gii
zellige aid kusurlar bulunabilir; fakat 
terciimenin saghgt iistiine boyle bir 
te§his kondurmak hi~ de kolay olmt· 
yacakttr. 

Umumi hiikiimlerimizi hususi ve 
ciddi tahlillere yaslamak itiyadmt 
kazanmi§ olsayd1k, hi._ degilse «ilahi 
Komedi» nin terciimesini bir lisanct 
gozile okur ve Dante'yi bir terciime 
mevzuu halinde alakam•za laVlk bu
lurduk. Ne o, ne oteki. l,te ikisinin 
ortasmdaki felakiet! 

PEYAMI SAFA 

ATATURKTEN HEM NALINA 
MIHINA I-IATI RALAR. VE iBRETLER 

-18- istanbulun bayram1 •• 

Oliim odasinda rr==\\ un, lstanbulun bayram1 idi; 
lb::U gayriresml, fakat halkm ic;inden 

1938 birincite~rininin 17 nci pazarlesi 
gunu. Ebedl $efin hastahg1 hakkmda ilk 
resml tebligin c;Jktigi ni.ihusetli gun. Gece 
evime giderken Taksim meydanmdaki bir 
tutiincii dukkanmm onunde duran bir Qto
mobil i<;inde Nihad Re§ad1 gordiim. ~e
fin hastahgmi ilk te~his eden doktor. So
ruyorum: «Hie; iimid yok mu ?» Sadece 
goz.lerini goke kaldJrdJ. «Umid yalmz 
Allaha m1 kald1 ?» demek istiyor. 

Y alm1~1m. Bulundugum apart1man da
iresi Dolmabahr;e ve Bogazic;ine bakar. 
Cali tlg1m odadan her vakit saray dire
gindeki Cumhur Reisligi bayragm1 gorii-
ri.im. 

.... Birdenbire bi.iti.in vapurlar dudiik 
otturuyor. Kulaklanm pathyacak. Bay
rak yanya indirilmi§. Y ataktan zembe
rekle atlhr gibi firlami§Im. Ortahk zifiri 
karanl1k. lnsam hakikatten fazla sarsan bu 
ruya acaba feci hakikatin ihban m1 ~ Uy
kuya imkan yok. Sabah1 bekliyecegim. 
Her§eyi soyliyecek olan §U bayrak dire
gidir. Agaran fecir altmda si.it mavisi ren
gile I§Ildiyan Bogaza kar§J o direk iphamh 
bir §Chadet gibi duruyor. Saatler ge<;ti, 
Kur§un ag1rhgmda saatler, i§te bayrak, 
kalbim <;arp1yor, Allah1m bayrak yanda 
kalmasm. Ooh, tam <;ekildi. Kalesinin 
dii§medigini bayragmdan goren bir asker 
gibi seviniyorum. 

*** ikincite~rinin onuncu cuma sabah1. Ma· 
samda yorulunca Bogaza bakanm. Deniz 
fikir dinlendirir. 0 gun denizden ve man
zaradan c;ok bayraga takihyim. 1ki gi.in· 
di.ir raporlar gene fena. Bu krizi de atla
tacak m1? Fa kat ne o? Bir kip!Tdanma, 
bir ini~. ah mel'un hakikat, bayrak yari
ya indi. Y1llardir 0 oraya geldikc;e yakut 
bir be§aret halinde parhyan bayrak. ~im
di neye benziyor? AI bir kefene mi, akan 
kana IDI? 0 arbk bir bayrak degil; SOnen 
bir alev, devrilen bir §afak m1? Ne <;Ikar, 
ne soyJersen soyJe, her~eyi §U yanya inen 
bayrak soyledikten sonra. 

*** 
Aym 15 inci sah gecesi. Valinin dela

letile saraya gidiyorum. Ertesi sabahtan 
itibaren Ebedi $efin tabutu 1stanbul hal
kmm ihtiramma arzolunacak. Bi.iyiik 
Muayede salonunun btitun avizeleri yan
mi~. Yiizlerle i~c;i hararetli hararetli ve 
<;e§id r;e§id c;aii~Iyorlar. Marangozlar, 
yontulan tahtalar, vurulan <;ekic;ler; ~ura
da perdeler dikiliyor, otede diki~ makine• 
leri i~liyor, beride kordonlar <;ekilmekte
dir. Emir verenler, peki diyenler. Bi.itiin 
hamltklar sabaha kadar bitecek. Yaldlz· 
h, yJldizh. §atafath salon, seni daha si.is
liiyoruz. Son defa 0 gelecek. 

Oldugu gibi gozumiin onunde: Daha 
be§ alii ytl evvel, ilk Dil Kurultaymda, 
agzma kadar dolu salonun §U garb cep
hesindeki terasams1 yerde, 0, yamnda A
merikan Erkamharbiye Reisi, her vakit
ten daha dine ve daha kibar; salon kub
besinin in'ikaslan yiizunden hatiblerin 
mikrofon oni.inde soyledigi sozler anla§JI
maz ugultular haline geldigi i9in kulakla
nmizm vazifesini b1rakarak gozlerimizi 
hep Ona dikmi , Onu o giin, uz:un uzun, 
altm bir levha gibi seyretmi§tik. Altm 
levha, canh levha, can levha ... Onu §im-

Yazan: ISMAIL HABIB 

orada. Onumu ilikliyorum. llk defa ha
ber vermeden ve izin almadan huzuruna 
giriyoruz. Adam boyundan fazla bir kai
de i.istiinde, kirmiZI ve beyaz gi.illerle ~ev
reli tabutun dort ko§esinde, bi.iyiik linifor
malarile, kthclanm <;ekmi~ dort zabit hi.ir
met!en donmu*lar gibi duruyorlar. <;eki
lecegimiz SITada nobel degi§ti. Keskin bir 
kumanda, c;evik bir c;ark, bhclann §liD· 

~ekleme hareketi. Belli burada bir tabut 
degil bir ,Sef duruyor. 

*** 
fkmci de fa yaver N a~idle c;Ikiyoruz. 

Elbet ondan da bir§eyler ogrenirim diyo· 
rum. T ekrar kiitubhane odasmdayJz. 
«Acaba son okudugu kitablar nelerdi ~» 
Y aver arkada§Im «Onu N uri bilir, diyor, 
o Onun hafiZI kiiti.ibi.i gibiydi.» Salondan 
ge<;en bir gence seslendi. Siyah elbiseli, 
siyah k1ravath Nuri izahat veriyor: 
-« Buraya, eli altmda bulunmasJ Ia

Zlm kitablan as1l kiitiibhaneden ahp ge
tirirdim. Onlar ~urada bir dolab vard1, 
orda dururdu. Surada da bir masa vard1, 
orda okurdu. En son okudugu kitablar 
hep Tiirk tarihine ve Turk diline aiddi.» 

0 ki yeryiiziini.in en §erefli k1hcmr ta
*Idl, o k1hc1 hep hakk1 ve vatam miidafaa 
ugrunda kullandigl i~in. Fakat Onun eli 
k1hcm kabzasmdan c;ok kitabm cildini 
tuttu. Kendisi ilikten askerken hep sivil 
giyinirdi, halbuki ba~ka §eflere bakmiz, 
sivilden geldikleri halde hep, iiniformah· 
dtrlar. Ah Atatiirk, sen ne ba§kaydm, ne 
ba§kaydm. 

Gene oli.im odasmda, karyolamn ba§m· 
day1z. Yaver, yeniden gozleri dolarak, 
anlatlyor: Bir ay evvel, tam i.i~ giin siiren 
o biiyiik baygmliktan bir mucize gibi u· 
yand1g1 zaman takvime bakmi§, giinU sor
mu , hesab yapml§, hem zekas1, hem ne
§esi yerinde: <<Demek biz oteki di.inyaya 
gidip gelmi~iz.» demi§. 

Olum ani an: Rafta, pide degirmiligin
de, siyah yelkovanh, beyaz kadranh bir 
duvar saati var. Y atagmdan on a bak1yor. 
Artlk gozlerinde fer yok mu ~ «Sa at 
kac;. ?>> Ebedi ~efin son sozleri. Son hare
ket: Cozkapaklanm kaldtrmi~, bo§luga 
bakml§, kapaklar kendiliginden 1myor. 
Bitti. 

Son soz, son baki§ ... Oliim ondan ne 
gotiirdii, ne b1rakti ~ ('ehresi fm;alarda, 
govdesi heykellerde, sozleri sahifelerde, 
hatJra~J millette, ve e5eri vatan halindeki 
vatanda. Ciden pek yok gibi. F akat sesi, 
o mat, bi.iyiilii, ve insanl ruhun i~inden 
fiisunlu bir kanad gibi yukan kaldnan se· 
si; ve bak1 1, Selanikteki evinden saray-

kopup gelen samimi bir bayram. 
Buyiik Milli ,Sd lsmet lnonu, Cumhur 
Reisi olduktan sonra, diin ilk defa §ehri
mizi §ereflendiriyordu ve Istanbul bir bu· 
<;uk senedenberi ona hasretti. Esasen, 
lnonii kahramanma kar§I daima bi.iyiik 
sevgi, baghhk ve hiirmet duygularile mii· 
tehassis olan Istanbul halki, bu tahassi.iri.in 
de sevkile Cumhur Reisimize kavu§unca 
c;ok sevindi. Memlekete hizmet edenlere 
kar§J, temiz yureklerinde daima derin sev• 
gi ve §i.ikran hisleri besliyen ' mi.inevver 
genclik, Milli Sefi buyiik bir §evk ve 
heyecanla kar§IladJ. 

Dun, lstanbulu, lsmet lnoni.i ir;in ba§· 
tanba§a bayraklarla donanmJ§ goriince, 
kara mi.itareke yillannda, fstanbulu, ilk 
defa gene onun donattirml§ oldugunu ha· 
llrladJm. 1918 sonbahanndan itibaren is
tanbulda, hemen hemen resmi dairelerde 
bile Turk bayrag1 gorunmez olmu§tu. 
Evler, mi.iesseseler ise cephelerini al bay• 
rakla siislemek §Crefinden cebren ve teh· 
didle mahrum b~rakilrni§Iardi. Bayragi• 
miZI limandaki vapurlardan ba§ka bir 
yerde gormek mumkun olmuyordu. 1c; ve 
dt§ du~manlar, Ti.irke de, bayragma da 
dii§man olmu§lardi. Nihayet, gi.inun birin
de, Birinci lnonu ve arkasmdan lkinci 
fnonu zaferinin mi.ijdeleri geldi. Buti.in 
Tiirklerin yiizi.i giildu. Tiirk lstanbulun 
gi.izel c;ehresi de sevinc ve heyecandan al 
a! oldu. Mutareke yillannda, bize, ilk 
milll bayramm sevincini tathran, bayragJ• 
miZI yalmz lnoniinde degil, i§gal altmda· 
ki fstanbulda da biitiin ~erefile yeniden 
yiikselten, bugi.inki.i Bi.iyuk Milll ~efimiz 
fsmet fnoni.i olmu§tur. 

Istanbul, Bi.iyiik Zaferden sonra, Lo· 
zan konferansma giderken Garb Cephe· 
sinin muzaffer Kumandamm istikbal etti• 
gi giin duydugu bi.iyuk sevinc ve heyeca-. 
m, o Lozan, meydan muharebesini kaza• 
mp dondiigii zaman, yiiz defa fazlasile 
gostermi~ti. Istanbul, ve Istanbul gibi bii· 
tun memleket, fsmet inoniinu, milletin 
makus talihini yenen biiyi.ik kahraman 0 (. 

dugu ic;in, bi.itiin ink1lab ve terakki hamle~ 
lerini tahakkuk ettiren yi.iksek §ahsiyet ol
dugu ic;in, bize daima ugurlu ve mes'ud 
giinler ya§atan Milli $ef oldugu i~in can· 
dan sever. 

Ebedl Sefle beraber yaratttklan eseri 
daha guzelle§tirerek, daha kuvvetlendire
rek ya atacagma biiti.in milletin !man etti·. 
gi t~met fnoniinii, kendi sinesine bastlran 
f~tanbul, bu a7iz ve viice misafirin geli§i· 
ni bir bayram addetmekte hakl1du. 

daki §U ki.ic;iik karyolah odaya kadar, Kotniir anla§masl imzaland1 
ancak elli ~u kadar y1l, e~siz bir zeberced L d 2 •

1 
on ra (a.a.) - Times gazetesi • 

mav1 igile I§Ildiyan bab§J ... Ondan giden nin yazdigma gore, gec;enlerde imzala • 
~adece bu ikisidir. 1 nan ngiliz • Alman komur anla~mast 

Yaver Na~id «Ah, diyor, Atatiirki.in dunya piyasalarml lngiliz ve Alman ko· 
kalbi meger nekadar dine ve nekadar miirleri ic;in &i:iyle taksim etmektedir: 
kuvvetliymi~. Kalb oyle c;ah~tyor, oyle Bugiin Avrupanm ihrac ettigi bi.iti.in 
U~Ta$Iyor, g_ogsi.i oyle kabartlp kaldmyor komiir\erin yiizde sekseni tngi\tere iJe 
h .. F~kat Ciger.:>~u• Almanyadan c;Ikmaktad1r. Bu miktann 

0. u;erde . genhg1, cephede di.i~mam · yi.izde 65 ini 1ngiltere tern in edecek ve 
y~nd1l;l kezfell~k b~altan1 ah, amlik hilafeti, yiizde 35 ini de Almanya. 
yuzy1 1 es1, m y1 hk harfi Hatayda Alman 1 ·r· 1 d 1 .. 1 k '('v' r k ' • ng11Z an a~asm an evve 
mu~tem e ec1 Igi, -,..ana kalede di.inyay1 AI k d' k" .. I · · d" · I . . manya en 1 omur enm unya p1ya• 

Amerika, Filistin meselesine 
~ di yukanda bir tabula kapanmi§ gorece

y~nen en, 0, dt .~. 1 .. i, h~r§ey~uher§eyi ~en- sasmdan daha du~uk bir fiat! a satJyordu. 
d1 ve ... yalmz c;uruk h1r c1gere yemldi. Simdi ise her iki memlekete de kar temin 

* * * edecek mi.i~!erek bir fiat tespit olunacak-

karl§miyor 
Va~ington 2 (a.a.) - Filistinde 

mi.istakil bir Arab devleti kurulmasJ ve 
Y ahudi muhaceretinin muhim surelte 
takyidinin Amerika efkan umumiyesinde 
biiyiik bir heyecan uyandirdigmi Arne • 
rika el<;isinin lngiliz Hariciye N azmna 
beyan ettigine clair Franstz membalann
dan c;1kan haberleri Hariciye Nazm 
Hull tekzib etmi~tir. 

1ngiliz ordusunun tahsisab 
Londra 2 (a.a.) - Times gazetesi 

di.in ne~redilen muvakkat bi.it<;eyi tetkik 
ederek diyor ki: 

«flk defad1r ki ingiltere kara ordusu 
ic;in donanmasmdan fazla masraf yapJ -
yor. Bu. Avrupa k1t'asmda harbetmek 
i.izere mecburi askerlik hizmetini tervit; 
edenlere bir ihtard1r. Bu~i.in lngilterenin 
daimi ordusunda talim gormi.i~ 600 bi::1 
asker vard1r. Buna mi.istemleke kuvvet· 
lerini, Hindistan ordu ·unu ve mustemle
kelerdeki yerli k1taah ilave etmek lazim
dir.» 

Almanyada milJi bayram 
Berlin 2 (a.a.) - Hitler, nasyonal • 

sosyalist hareketi oli.ilerinin amlmasJ gi.i
ni.i olan 9 te§rinisaniyi milll bayram ilan 
etmi§tir. 
Iran V eliahdi M1s1r yo lunda 

Beyrut 2 (a.a.) - fran Veliahdi bu 
sabah M1s1r Kralma aid Mahrusa yatile 
iskenderiyeye hareket etmi~tir. Bir Fran
SJZ t~ekeri yata rcfakat etmektedir.. 

Aynhrken tekrar huzuruna giriyorum. hr. Bunun ic;in de bir kartel teskil edile· 
~:<** 0 h 

gim. 

nun ayah birakllgi bu yerde elbet ru- cektir. 
Once yaver Cevdetin nazikane rehber- hu heniiz bu yeri buakmami§hr. Bi.itiin -' •'-

ligile gidiyoruz. Labirentli dehlizleri ge- hava o ruhla dolu. 0 ruhun havas1 ic;inde Polathda sevindirilen 
c;ip geni§ bir merdiveni dolanarak ferah soyliiyorum Atati.irk: Kurtard1gm bu va- ~ocuklar 
bir salona c;Ikllk. Saraym, Muayede salo- tan i.i tiinde, sen hayal!ayken, biiyi.ik bir Polath (Hususi) - Polath <;oeuk E-
nundan sonra, en ozemlmi§ yeri. Sagda istifham vard1; bulutlardan c;izilmi~. sirgeme kurumu kolu 938 yrlmda ilk o
pembemtrak oda; ~efin ki.iti.ibhane olarak muphem, seyyal, gori.inmez, biitiin vatan kuldaki 54 fakir, kimsesiz yavruya Sieak 

~·emek, elbise, ayakkabt, defter, kalem, 
r;ah~!Jg1 yer. Dart pcncereli, ortahalli o- semasm1 kaphyacak kadar heyulai bir kitab vermi~tir. Kol 939 y1Imda fanllye-
dada eski Hereke kuma§larile do§eli ka- istifham: «0 giderse Tiirkiye ne olur ~» tini daha genisletmi~. 80 yavruya s1cak 
nape ve koltuklann yer yer antikal ~IDI§ Ne oldu ~ Oli.imiiniin ertesi giini.i Mec- miitenevvi yemek vermekte ve k1~hk a
yutiklan goriinmektedir. Denize bakan lisile, milletile butun on yedi milyon senin yakkab1, mekteb levazimi dngitmt hr. 
ko~ede, yiiksek, onii miiteharrik sedyeli, «en yakinin» ve senden sonra «En Bi.i- Kol, yard1mmt daha genil§etmek ve 23 
ayak uzatacak yerleri olan acayib bir kol- yiigiimiiz» olanm etrafmda i§te granit bir nisan bayrammda daha fazla yavruyu 
tuk duruyor. RahatSJZhgJ zamanmda yekparelikle birle§iverdi. 0 giin o ki.irsu- sevindirmek ir;in hazirlanmaktadir. 
hu. usi olarak yaphnlmt§. Y ataga du~me- den elile gogsiini.i vurarak ve gogsiindeki Ege mmtakasmda otomatik 
den once, oturmakla yatmak arasmda u- imam bir §elille gibi ruhlanm1za akitarak telefon tesisab 
zand1gJ koltuk. haykirdi: <<Ti.irk vatamnm bolunmez fzmir (Hususi) - Naf1a VC'kaleti, E-

Mavimtrak oda, oliim odas1; ortada §ark hkbir tecavuze tahammi.il etmez mahiye: ge mmtakas1 ir;in tasavvur ettigi otoma
cephesindeki duvara yakm yerde, kii<;iik. ti her zamandan ziyade taze ve canhd1r.» tik telefon §ebekPsi iizC'rindc faahvetc 
eni dar, boyu k1sa, cevizden yap1lma, be· Vat an Us!lindeki istifham; temiz yi.i _ ger;mi~tir. tlk olarak Odemis. Tire. Tor· 
yaz patiskah, tek yast1kh bir karyola. Bu- reklere titreyi~. dost millctlere endi~e. sin- bah. Baymdir ~ebekesi kurulmasma te
nu kendi istegile Yalovadan getirtmi ler. si di.ismanlara iimid veren istifham: Bi.i- vessiil edilmi§tir. Yakmda bu kazalar vc 

tzmir ara~mda muhabere bashyacakl1r. 
Ortahalli bir kimsenin bile miihimsemiye- vuk adam yJkilmiyan eser buakanda. Se- Digcr taraftan Avdm VC Nazilli mcr-
cegi yatak. Ad1 dunyaya sigmiyan Adam nin sonsuz biiyiikliigun eserindeydi. 0- kezl£J_•i de ikinci bir kol olarak yckdijte· 
bu yatakc;Ikta oldii oyle mi? !urn scni goti.irurken sen de eminin i.istiin· rinc baglanmaktadlr. VC'kalct, bu fnali-

Simal !arafmdaki duvarda agachkh bir deki o istifham1 gotiirdiin. Arllk bu va- yettc ikbsadi vaziyet ve ihtyaelan tcr
dag gosteren bir tablo var. Moskova bu- !anm «acaba ~» SJ yolc. Hem ruhunun, cihan nazan dikkatc ~olmnktachr. 
yi.ik el~imiz gondermi§. ~ef, yataktan bu hem eserinin ebediligi oniinde igi!iyoruz 15 mayJsa kadar her iki hattln tamam-
tabloya bakar, «$oyle bir yerde bir kay Atatiirki.imiiz. l•mail HABIB lanacag1 timid edilmC'ktedir. Bunlan ta-
evi yaphracag1m» dermi§. Son em~lin hu SON kiben de Ber~ama. Mcnemrn, For;a ka-
muydu Ataturk, agach bir dagda bir zalan dii~tiniileeekt\l'. 

Not: Bugiin son yaz1smr ne~~tt!it!m!z Diger bir habere nazaran. VC'kalet, tz-
koy evi yapamadan gittin oyle mi? Tab- arkada•muz rs· mall Hablbft ~Atat"rkhn t ~ " ~ u "" mir- stanbul arasmda 6 ki~inin ayni za-
loya bir daha bak1yorum, neye bu kadar ho.tJralar ve !bretleu etra.fmdo. blr~ok ka-!1 manda ~ah~abilmesi ic;in Yakmda yeni 
dokunakh bu resim, gozlerim dolu dolu. rz!nerbdenl mekttubllar 

1
geldk!. De~de!~111 edlbblml !· bir rna kine !';atm vc bu makinC'vi lzmire .. . .. .. un ara op u o ara ver 11 ceva ar1 · ' J 

Bu 2.da1W1 otesmde buy_uk oda, ta~ut. y~n.n ne~redecd1z, -· go,o.dcrecektir. 



- V aktinde epey giiriiltii koparm1~ 
bir cinayeti hahrlar mJSimz bilmem. Ha
rikulade bir dna yet oldugu ic;in degil; ol
diiriilen ve miicevherah ~alman bir kadm, 
ertesi giin, elbiseleri kan ic;inde ve ceble
rinde miicevheratla yakalanan katil. Bu 
i,in yegane hususiyeti, tevkif edilen ada
rom deli olmasJyd1. Mesele kapandJ ve 
arbk: kimse bun dan bahsetmez oldu. Fa
kat ben, tevkif edilen adamm katil ol
madJ~m biliyorum. 

Hakiki katili biliyor musunuz ~ 

- Evet.. Sonradan ogrendim. 
- V e agzmlZI a~lp bir §CY soyleme· 

diniz~ 
- Bunu yapamazd1m, birc;ok se

bebleri vard1r. Fa kat miisterih olun, ka
til, kiirek mahkumiyetinden daha miithi§ 
bir cezaya c;arpJld1. 

- !nanmak. isterdim .. F akat., 
- Fakau mak.au yok, i§te hakikat. 

Bu hakikati nas1l ogrendigimi biraz sonra 
Kiylerim. Katil, oldiirecegi kadJmn evine 
girdigi zaman onun yalnrz miicevheratl· 
m ~lmak istiyordu. Kadmcag1z bagud1, 
korlctu, bunun iizeri~ seninki onu bJ~ak
la vurdu ve buldugu miicevheratl ve pa
ra}'l cebine indirerek kac;t1. Fakat kadJ
nm feryadlan duyulmu~tu, katilin pe~ine 
dii§iiliiyordu. Herif, pe§ine dii~en adam· 
lara izini kaybettirmek kin, §ehirden dJ
§an ~1kt! ve ba~eler arasmda gizlendi. 
Gece olmu§tu, kurtuldugunu samyordu, 
fak.at bir de bakh ki polisler bahc;eleri sar· 
ml§lar. Elbiselerinin kan ic;inde oldugunu 
da farketti. N ereye gidebilirdi ~ Gizlene
cek daha emin bir yer bulmak iimidile 
yoluna devam etti. Nihayet bir duvann 
oniine vard1. Duvann oteki tarafmda ne 
olabilirdi ~ Duvarm iistiine ~1kh, oteki ta
rafl bir avluydu, bir binaya biti§ikti, ve 
parmakhkh bir c;ah penceresi ta yakmmda 
duruyordu. Hapishanelere a~ina bir a
damdl. En saglam demirlerle bile alay e
decek alet Ve edevatl iizerinde ta§IrdJ. 
<;an penceresinin parmakhklanm bir iki 
dakikada ac;tl. Binanm ic;ine atlad1. Goz
leri karanhga ah§mca, bir ko§ede, bir ara
ba okuna slmslkl baglanml§ bir adam g(jr
dii. Kolunu uzatmca duvarlarm kJttklan
rnl§ oldugunu mii1ahede etti. Hemen 
kendine geldi. Nasd olmu§tU da unut
rnu§tu. ~ehrin kap1smda, bahc;eler arasm
da bir deliler evi bulundugunu pekala bi
liyordu. Bir an deh§etten dona kald1. Bag
h duran deli ona sabit bir gozle baloyor." 
du, sonra birdenbire korkune bir kahka
ha"' b!lsb. 

Katil, ilkonce, §a§kmhk ve korku ile, 
geldigi eibi gitmekten ba§ka bir§ey dii
§Unmedi. F akat mukadderah ne olacak
tl? Giin do gar dogmaz yakalanacaktl. 
V e o zaman? Hapishane, kiirege mah
kumiyet ve daha muhakkak olan §ey: 
idam, zira bu ilk cinayeti degildi. 

!dam sehpasmdan daha beterini bula
cak degildi ya ... Deliler evinde kalma
ga • bir giin ~1kabilmek iimidile • karar 
verdi. 

Evvela, mevcudiyetinin farkedilme-
mesi laztmdt ve bunun ic;in bu delinin 
yerine g~mek mecburiyetindeydi. Bed
baht delinin krizi gec;mi§ti: sa kin duru
yordu. 

Deli, tammadtgl bu adamm kendisi
ne iyilik yapmak istedigini anhyora ben· 
ziyordu. Hi~bir itirazda bulunmadan, 
katilin ~1kardtg1 elbiseleri giydi. Bu m~
hul dostun kendisini serbest bnakacagm1 

da anlad1. Biiyiik bir c;eviklik ile c;atl pen
ceresine hrmandt ve oradan da kendini 
a§agt btraktt. Katil, delinin bahc;eler ara
smda ko§tugunu gordii. Bundan sonra, 
parmakhklan tekrar yerine takh, deli 
gomlegini giydi, kendini araba okuna bag 
lad1 ve bekledi. T anyeri aganyordu. Or
tahk aydmlanm<:a, kapmm deliginde a
nahtar glctrdadJ, hastabaktcl bir adam i
c;eri girdi. 

- N e o Philippe, diye sntti, suku
net bulmu§a benziy<>rsun. Daha iyisin 
ya ... 

Mahpusun baglanm ~ozerek ilave etti: 
- T uhaf §ey... Onu bu kadar gev• 

~ek baglamt§ olmam i~in... demek diin 
ak§am epey sarho§tum.. Haydi baka!tm 
mar§ mar§··· 

HastabakJcl, si:izde deliyi gotiiriip av
luya btraktt. Katil, ic;inde ~iizel giinle~in 
hiiluliinli bekliyecegi bu avluya ve bina
ya §Oyle bir goz gezdirdi. Avlunun ka
sabalardaki mekteJb avlulanndan fark1 
yoktu, ·butiin benzerleri gibi hazin bir de
kor. Fa kat buradaki adamlar bildigi a
damlardan degildi. 

Gobekli ve sakalh ufak tefek bir a
dam, bir lokomotif .gibi diidiik ~alarak 
yerinde ztplamaga ba§ladt. Y eni gelen, 
bu sahneyi hayretle seyrederken, delikan
lmm hiri, dort ayak ko§araktan, kendisine 
dogru geliyordu. Kendini biraz yana c;ek
meseydi yere yuvarlanacakt1. Gene de
li, yo luna devam etmeden evvel: 

- EtrafmiZl gormiiyor musunuz, de
di. Az daha ba§Jrndaki yumurtalan kJ· 
racakhmz. 

Avlun:un etrafmdaki dort duvar yiik
sek ve heybetli duruyordu. Dilsizmi§ gibi 
susan ve hie; giilmiyen katil, yeni hayah· 
na inhbak etmege a~h§tt: Buna muvaf
fak olamadt. Bir miiddet sonra, hastala· 
nm tefti§ eden sertabibin iistiine attlarak: 

- Arhk tahammiil edemiyorum, ar· 
t1k tahammiil edemiyorum, dedi. Beni 
ne yaparsamz yapm... Gitmek, buradan 
c;1kmak istiyorum. Ben deli degilim. Sa
int - Denot sokag1 cinayetinin faili benim. 
Bunu hemen itiraf ediyorum size .. 

Doktor ba§JDI salladJ ve elini muhah
betle omuzuna koyarak, yava§'C;a: 

- Evet dostum evet, dedi. Biliyo
rum, fakat hie; endi§e etmeyin, bu i§le 
me§gul oluyorum, yakmda hallederim. 

Ve doktor gitti, deliler acai:b oyunlan
na koyuldular. Katil, dnayetini herkese 
anlahyor ve anlatttk~a kendi kendini tah
ti-k edlyordu. F&kat delil!!r • kendisini ala~ 
ya a!tyor, her soziine kahka:ha ile giilu
yorlardt. Gittik~e ofkeleniyor, sinirleri bo
zuluyordu. Bu ofkeyle bagtrdt, c;agud1, 
~unu bunu tehdid etti. Kendini zorla ya
kalad!lar, dovdiiler ve ona deli gomlegi
ni giydirdiler. 

Sonra, gi.inler, haftalar, aylar, seneler 
gec;ti ve giinden giine, haftadan haftaya 
zavalh katil akhm kaybetti. Hala ya§J· 
yor, fakat hic;bir §eyin farkmda degildir. 

- Bi.itUn bunlan nas1l bildiginizi so
rabilir miyim? 

- <;unkii o deliler evinde doktorum! 
Bahsettigimiz adam, bugiinkii ac1kh va
ziyete dii§rneden, bana hadiseyi oldugu 
gibi anlatmt§ll. 0 zaman gene bir asis
tandtm, sertabibe meseleyi ac;ttm, fakat 
beni dinlemedi ... 

- Delilerin anlatt1~ her§eye inambr· 
sa r... (;eviren: 

CEVAD SADIK 
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GOrUlmemi• muvallakiyetle devam edoyor. I 
K aragiimriik A Y S U Sine mas• 

Kaptan iskorpiyos At•klar Yolu 
Rumca, Spor ve Genclik. M11zikli §ark•h Turkve 

•:::::::::::::::~~B~u~g~u~n .. 1 ve 3 dlee·g~e:c:e~8~-:3~0~d~a~================= 
!I --· • izmi.rde ELHAMRA sinemasinda 

FILiM MUSABAKASI BAf?LIYOR 
1 inci film : B U G 0 N matinelerden itibaren 

ORMANLAR PERiSi 
Tamamile tabii renkte bir a~k ve macera ~aheseri 

Ba$ rolde il8hi y1ld1z DOROTtiY LAMOUR 

Bugi.in SA K A R Y A sinemasinda -
Dahi san'atkar GARY COOPER' in e:s!~zel 

1 Markopolo'nun MUthi~ Maceralan 
Frans1zca Sozlii Siiper film 

insan viicudiinii 

sertlestiren alim 
' 

•• 
Oliim do~eginde olan 
miitehassJsJn bu icad1 
bir s1r gibi saklan1yor 
flim alemini derin surette alakadar e

den i§lerden biri de insan viicudiiniin, ne
ba tlarm, ve c;ic;eklerin ta§ halinde ka ttl a§· 
tmlarak muhafazas1 usuliidiir. Bu saha
da uzun miiddet c;ah§tJktan sonra, mesai
sini parlak bir muvaffakiyetle bitiren 
Profesor Efisio Marini, blitiin diinyaya 
yay1lan biiyiik bir ~ohret kazanmt§hr. 
Profesor, Garibaldi'nin hayranlanndan 
oldugu ic;in Asfromonte'ye onunla hera
her gitmi§ti. Garibaldi dii§man kur§u· 
nile vuruldugu zaman, Profesor, onun 
bacagmdaki yaradan akan kam toplaml§ 
ve kendi ke7fettigi usullerle onu kattla§· 
ttrarak bir madalyon ic;ine koyduktan 
sonra, Generale ihediye etmi§ti. 

Bundan ba§ka, Napolideki Anatomi 
enstiti.isiiniin miizesinde, 70 sene evvel 
kat!la~tmlmJ§ ve Minini'nin kel}fettigi bir 
mayi ic;inde o tar~hten beri mubafaza e
dilmi§ bir ~ocuk biistii ile birtak1m ne· 
batlar, c;ic;ekler ve hayvanlar vard1r. Bun· 
!arm hepsi, aradan bu kadar sene gC9I11i§ 
olmasma ragmen, biitlin tazeliklerini ve 
renklerini oldugu gibi muhafaza etmi§· 
lerdir. 

Profesor Marini' nin, bugiin ~ok ya§lr 
bir kadm olan ktzl, babasmm oliim do§C• 
gindeki vasiyetini yerine getirmek ve ona 
verdigi sOZiU tutmak ic;in, bu ke§!fin s:rrnm 
s1h bir surette muhafaza etmektedir. 
Proresoriin buldugu usulii ogrenmek isti
yen kimseler birc;ok te§ebbiislerde ve mii
racaatlerde bulunrnu§lar, fakat kadmm 
agzmdan bu s1rn bir ti.irlii alamamJ§lardir. 
Hatta, bir Amerikan miiessesesinin, 50 
bin dolar reklif ederek yaphg1 miiracaat 
de semeresiz kalml§hr. Kadm, bugiin 
c;ok miitevazi bir hayat ya§amakta olma
sma ragmen, cazib teklifleri bile reddet
mektedir. ==-------

Bir katil mahkum oldu 
Gec;en §ene Hac1 Kadir o~lu !hsam on 

dart yerinden yarahyarak oldfuen Kirli 
Ali o~lu Hasan Tekin, Konya A~1rceza 
mahkemesinde devam eyliyen muhake
mesi hitam bulmu§, 18 sene 10 ay hapse 
m11hkfun €dilmi~tir. 

-···~ ( Halkevinde se~im 
~Ej4!}~t~ .J!alkevinden: Halkevle~l tall -

matnamesinde yaZ\h. ~all~ma. muddet1nF 
!krnal eden 1 - Dll, Tar1h, Edebiyat. 2 • 
GQ.sterit. 3 - Spor. 4 - Ar §Ubeleri lkomite 
sec;imleri 8 mart 1939 c;ar~amba giinii saat 
18 de Ev!.miz konferans salonunda yaplla
caktll'. Bu §Ubelere kaYJdlt iiye arkada$19.
rmuzm seQimde bulunmalart rica olunur. 

* * * 
Emlnonii Halkevlnden: 
Evimiz orkestras1 ayllk konserinl 8 mart 

939 Qar~mba ak:;;am1 saat 20,30 da Qa~al
o~luru:lakl salonumuzda verecektlr. 

Bu konseri dinlemek arzu eden yurddM· 
Janm1zm ctavetlyelerinl biiromuz.dan alma

<<Yanardag uzerindeki dans» 
Gustav Griindgen 
ettikleri bu film, 

ile Sybille Schmitz'in temsil 
birini ihtilallerinden Frans1z 

canland1ran kuvvetli bir eserdir 
Berlin, §Ubat (Hususi) - Alman fi. 

lim amilleri F rans1z eserlerinden ve Fran
slzlarm hayatmdan kordelalar viicude 
getirmekte devam ediyorlar. Guy de 
M a up as san t' m «Yvette» ve «G iizel 
dost» undan sonra bu da F rans1z tarihi
ne ternas eden bir eser.. Zaten rejisor 
Steinhoff otedenberi tarihi hava ir;erisin
de cereyan eden vukuata bay1hr. «Y a • 
nardag iizerindeki dans» Parislilerin 
1830 daki romantik hayatm1 ve tarihte 
«Temmuz ihtilali» namile §ohret bulmu§ 
hadiseleri tasvir etmektedir. Fa kat sahne 
vazu seyircilerin sabnm suiistimal etme
mek :i~in siyasi vekayie ~oyle temas ede
rek ge~tmi§ astl. bir aktorle aristokrasi st
mfma mensub bir kadmm a§k maceras1m 
biitiin kuvvetile canlandnmt§ttr. 

Aktoriin adJ Debureau'dur. Boulvard 
tiyatrolanndaki temsillerile F rans1z pa • 
yitahtmdaki her smrf halkm sonsuz te • 
vecciihiinii kazanmt§tlr. Bir kontesi sevi
yor. Lakin kontes havai ve hercai bir ka
dmdir. Ayni zamanda Bourbonne hane
dammn sonuncusu olan X uncu Charles 
de kontese kur yapmaktad1r. Y almz ne 
var ki kral olmas1 dolaytsile biiyiik bir 
skandale yo! a~acak olan sevgisini pek 
ac;1ga vuramamakta ve kontesle olan mu
a§akastnl resmi merasimin ~izdigi hudu
du a§amamaktadtr. Charles millete aid 
miihim i§lerle pek ugra§mad1g1 yahud bu 

me§guliyetleri harisane ve kendi menfa
atlerine muvaftk bir gayeye miiteveccih 
oldugu i~in halk onu hi~ sevmemektedir. 
Buna mukabil yegeni Louis Philippe'in 
FranSlZlar arasmda biiyiik bir $ohreti ve 
millet iizerinde kuvvetli bir niifuzu var • 
dtr. 

Debureau kar§tsmda bir rakib goriince 
kral olmasma ragmen otedeberide aley -
hinde soylemekten geri durmuyor. X un· 
cu Charles de temsillerini alkl§lad!gl ak-

Sybille Schmitz 
tore muhabbeti olmasma ragmen bu soz
leri kendisine hakaret sayd1g1 i~tin Debu
reau'nun hakkmdan gelmege karar ve • 
riyor. Aktor boyle bir karardan haberdar 
olunca kac;mak ve ayni zamanda kontesi 
de kendisile birlikte siiriiklemek istiyor. 
F akat kadm bir aktor, daha dogrusu bir 
palya<;o i~in hayattm tehlikeye atamtya
cagml soyleyince DeLureau teessiiriin -
den kendisini takib edenlere teslim olu • 
yor. F akat ate~li bir nutukla Charles'in 
kusurlanm saytp dokerek halkm nefret ve 
istikrahm1 kam<;Jhyor. Ahali, Debureau
nun ldam edilecegi yeri muhasara edi • 
yor, bu suretle temmuz ihtilali mey~ana 
geliyor, kalabahk ortasmda aktor mu • 
zaffer ve memnun $arktlar soyliiyor. 

Debureau'yu Almanyamn en biiyiik 
aktorlerinden umum devlet tiyatrolan 
miidiirii Giista v Griindgens oynuyor. 
Kontesi de Sybille Schmitz temsil edi -
yor. Komik Theo Lingen'in de eserde 
mi.ihim bir vazifesi vardtr. 

~. - ~ * Pariste ~evrilecek olan «Serian l * Sarlo'nun pek nkmda «Diktator» 
avdet!» filminde ba§ kadm roliinii eski isminde sesli bir filim ~evirmege ba~hya· 
Avusturya Ba§vekil muavini Prens yon cagm1 ge~enlerde haber vermi§tik. Son 
Sternberg'in kans1 Nora. Gregor'un oy • aldigi:IniZ malumata gore bu filimdeki 
namas1 kararla§tmlmt§tl, Son dakikada ba§ kadm roliini.i komik gene Paulette 
Nora bu rolii oynamaktan istinkaf ettigi Goddard' a tevdi etmi~tir. An!a,Ihyor ki 
i~in yerine Frans1z artisti Marcelle Chan- Sarlo <<Asri zamanlar» daki partonerile 
tal ikame edilmi§tir. Bu filmin mevzuu tekrar ban§IDJ§ I 

Ian rlca <Jlunur. 

ge~en sene ba~ gosteren diinya harbi * Amerikada bir turneye <;1km1~ olan 
tehlikesine aiddir. Ba§ erkek roliinii oy- Sonja Henie tekrar Holivud'a doniip 

) 
namayt da Erich von Stroheim deruhde gelmi§tir. Yakmda yeni bir filim c;evir • 

( YENI ESERLER etmi§tir. mege ba§]Jyacakttr. Bu kordelamn mev-·---------:-:--:--- * Stan Laurel' den aynlan ~i~man zuu bir zab1ta dramt olacakhr. 
Muhasebe llmi Oliver Hardy, kendisine Harry Langdon * Holivud'da «Ben doktorum!» is-

M. Nureddin Togay tarafmdan yaZllan isminde bir partoner bulmu$tur. Onunla minde bir filim c;evrilecektir. Bu korde
bu kltabm pek az kalan niishalan Ankara 
caddesinde Ikbal kiitiibhanesinde satllma- birlikte ~evirecegi filme aid faaliyete ya- !ada ha§ rolli Joel Mac Crea oymyacak-
ga b~lanm~tll'. Fiat1 (125) kuru§tur. Tav- kmda ba$lanacakttr. ttr. 
siy~ olunur. 

Anadoluda 
Kanaat kiitiibhaneslnln neeretmekte ol

du~u (Ankara Kiitiibhanesi) baiJl!kll kiil· 
Uyatm 24 iincii eseri olmak tizere Nahid 
Sll'rmm (Anadoluda - Yol No.tlarl) Islmli 
esert bu defa 1nt1§ar etml~tir. Iglnde ~u -
harrlrln Ankara. Kayserl, Yozgad ve Izmlt 
vilayetleri dahilinde yapm~ oldugu muh
tellf seyahatler tafsll ed!lmekte ve Anka
ra ile Yozgad vilayetlerlnin heniiz hie; bah
sedilmemi§ birc;ok klSlmlarma ald mal1l -
mat ver!lmektedlr. Kitabda mahalli tarih 
ve halklyata aid blrQdk malzeme ile bera
ber Karacaoglanm heniiz ne~edllmeml~ 
lkl !lilri bulunmaktadll'. 50 kuru§ flatla bii· 
tun kitabcJlarda sattlan bu eseri herkese 
tavslye ederlz. 

Bu ak§amdan itibaren 

Siimer ve Taksim 
Sinemalannda programlanna ilavefen : 

Milli Sefimiz ismet inonunun 
• 

lstanbula muvasalatlari yapdan istikbal meras1m1 biitiin 
teferriiatde ~osterilecektir. 

I Bu sene glisterilen biitiln super fiimlerin en fevkalAdesi .... Her s1m f sinema m_erakhsmt alakadar edecek sinemac1iJk 
alemi son on senenm en muazzam esen: 

HARB 
Alman · Frans1z ordularmm ~Maren» de top, tiifek, mitralyoz, tayyare born• 
ba yagmurlart arasmda giizeran eden kanh ve tiiy ler iirpertici sahneler ... 
A§i::, sadakat, barb ve casusluk filmi vatam ve millcti ivin gogsiinii d11§man· 
lara siper eden kahrarnanlarm Olrnez destam.. Evlatlarmm cansiparane men
k•belerile iftihar eden vatanperver bir babanm hazin ve talihsiz romam ... Sey. 
redenleri miitemadt gOz ya§larma, helecan ve heyecana garkedecek ve §irndiye 

kadar yap1lan harb ve kahramanhk tilrnlerinin en deh§etlisi ... 

Bu i~:!::ndan T A K s i M sinemastnda 
Filme ila ve olarak 

Milli $elimiz ismet iniinnnnu 
~;ehrimize muvasalat• tekmil teferruatlle 

ASR A 

I sinemada Bugftn . Tepeba,Inda 
MUntehap blr program 2 k1ymetli film birden 

HABANERA 
Zarah Leander 

tarahndan oynanm1~ biiyiik a~k ve 
Musiki filmi. 

Nuhu11 Gemisi 
Tamamen Tiirk~e sozlii biiyiik ve emsalsiz film 

umumi talep iizerine tekrar gosterilecektir. 

Bu aksamki pro~ 
Tiirkiye ~dyodifiizyon ~ 

DALGA UZUNLUGU J{eSo 
1639 m. 183 J{el· 

T. A. Q. 19,74 m. 151: J{CS. 
T. A. P. 31,70 m. 94 .. It Jll tn 

ni 

la 

12,30 Program, 12.35 TU\oS11 
13,00 Memleket saat ayarl, al ~ 
roloji haberleri. 13.10 • 14 ~ 1, 
orkestra - §ef: Neclb .Mk!n · atll' 
Diilslneye Serenad. 2 - rerr ~ 
servtsi. 3 - Seide • NahiraF;ll¢ 
4 - Becce - Notturno, 5 - , F 
Serenad. 6 - Arnold M:el.S\e~a£11 
rapsodlsl. 7 - Llszt - rk!nc. ik l 
dis!. 18,30 Program. 18,35 l'-1~9oe:Jl 
Li€der - Pl.) 19,00 Konu§ma .. ~ rP. 
me Kurumu). 19,15 Tiirk mu .;, 
yeti - Acema~iran) 20,00 All!.~) ~ 
ji haberleri, ziraat borsasl (f~ef~ 11 
miizigi, Qalanlar: Vec1he, 0 ol 

'! 
a 
'! 

Cevdet Qagla - Fahlre Fersan:.., (I 
Hah'l'k Recai, Safiye TokaY. 1

11 ~~ U~ak pe~revi. 2 - Hacl PJ bll~ 
(Meyhane ml bu bezmi ts.rarltl · 
mD, 3 - Haldun Suzlnak ~Ill 'It' 
can am ruhum). 4 - ~em.sed 5 "' 
hur §arkl (Q1kt1 bir feryadJ). 11 
Fersan - KemenQe taksim!. 6 ~ 1 / 
Rast §ark1 (N!hansm didedefl · ~ 
Fersan - Rast saz semaLsl. 8 ;orl· 
~ak ~ark1 - (Ban a hlc; yak~\u Ill 
§ak $ar'k1 <lilahane gozlere gon (J 

0 

te 

10 - Udl Ahmed - Saba Jiarlt1; ,ys: 
rabeyleme. 21,00 Memleket saa nul; 
M€ml.eket saat A.yart. 21.00 I{oaJll• 
ta!Jk spor servisil. 21.15 :&sb t) sV 
kambiyo - nukud borsasl (fill~~ 
nu~ma (Konserln takdiml - ~9 0~ 
Miizik (Riyasetl Cumhur FJartlll / 
trastl. §ef: Hasan Ferid Aln~Jirn.l 
Von Weber: Euryanthe uve u ~ 
A. Mozart: Kernan kon~tertoS ·) 1f 
a) Allegro aperto, b) Adagio. ~~ 
Menuetto. Sollst: Enver KaPe\ dC 
Van Beethoven: 5 inci senfo!l• ~ 

0 

te 
si 

op. 67 a) Allegro Von brio, b) :J~ 
moto, c) Allegro (SCherzo) "~ 
MUzik (Romans, halk ~arktlat'l 23.¢< 
2.3,00 MUzik (Cazbaru:l • Pl.) ~ 
ajans haberlerl ve yarmki pro[!l' 
Operalar ve operetler 

21,05 Berlin: Frelschiitz. 
21,05 Budape§te: Traviata. tter!11· 
21,15 Breslav : MadRID EU 
22,o5 Floransa: Lodoletta.. 
22,05 Roma: Ave Marla. 

Biiyiih konserler ~ 
· ve~ 

20,35 Var~ova: Polonya ve IS JtrP 
21,15 Miinlh: Bach, Casella, e#tl 

bu.s.sy, Rob. wagnerin -[!JS~ 
22,05 Londra (Regional) : ~etL 

.sakof, Galestan'm e.ser erL 
22.05 Mllll.no: Orkestra crton.5 
22,15 Oslo: Griegin eserierL 

Oda musikileri ~ 

16.35 Viyana: Brahms, seetlJO~, 
Ul;l e;>erle~ ~ • 23','os r' l'a'rls (Elf kulesU: ~ 

2.3,35 Saarbriicken: Muhtei~0 
23,40 Dolc;la!t4zeFder: T · 

(Haydn'ln eserleril. 
Solistlerin konserleri 

Ill 
ti 
'! 

k 

a 

&i 
bi 
13 
le 
d 
Ill 

16,50 Stokholm: Plyano ko~t 
19,05 Breslav: Piyano mu.slk ~e,. 
24.45 Hilver.sum I: Kelll:. ) c 

konsert. ~·, 

NOBETCi ECZ~ : 
-3 se~ 

Bu ~ce ~ehr!mlzln muhtellf . 
deki nobewl eczaneler ~unlardlf• 

istanbul cihetinde: 1 ~ 
Eminoniinde (Mehmed K§Zli!l 'r.ll 

darda (Sll'rl Rasim), KumkaPJ.(I;yll,¥ 
yan), Kii~iikpazarda (Hikmetl • J.lll• f 
yi.ibsulhn). Fatlhte (Hi.i.samedd 
koyde (Hllal) eczaneler1. ~ 

Beyoglu cihetinde: ~tl• 

istfklA.l caddesinde (Galata.s~~l).il' 
nelde (MatkoviQ), Galata 0~9 ¢v&1 
desinde (Yeniyol), Fmd1kll trll uti~~ 
desinde (Mustafa Nail), Cul!lll dllo ll", 
desinde (Zaflropulos). Firuza~a csill~ 
rul), §i~llde (A.slml, Be§ikta§ta ) ~ 
Receb), Kasnnpa~ada (MiieyYe~ ' 
de (Sadik Akduman) eczaneler 'de ~ 

Uskiidarda ctmrahor). sarlyerc~aC.J 
Kadtkoy Haydarpa~a R1httlll P' 
(Kadlkoy), Heybel!adada (1Ialkl 

Ieri. ASKERLlK -IS~ 
~ubeye davet deJ 

"'ft ~ 
Fatih kaymakamllgmdan: ~·~ 

atgm) Mehmed Emin oglu 330 ;111ffl 
mm A.skerllk §Ubesine miiracaa•' · ./) 

n::zur~.!C~~ii----~~~~~: HALl{ O~ t6c1 

Cumarte
51g d~ 

ak§at!l ~~ 
($iRilf 11&~ 

<;o'k ya~o~o 
Balkan ytldtzt etiJl 
mas, Halk apef 

Newyork Sergisi01 
Ilk kaflle 
Vola ~1k1yor. • 9~ 

Hareket 14 n;t., 
Newyork 21 2'

Paris 4 giin 

Kay1d icin 5 gun kaldl 
TUrk gunune f(I'J
Jeth;ecek terti ot• 
gruplar• dol~1 

EN GOZEL KAMARALA~l 
EN LOKS VAPURLARDP. 
HE MEN A YIRINIZ. ~ 

N A T 'I · 4491~ 
acentalJgl Gala.tn.~aray Te 
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DuvouNUZMU? 
Zenginin vagonu 

maarifi lngiliz 
____ .. Y_a_z_a_n_: -P-rof. SALIH MURAD 

. k Mekteb organizosyonlannda yap1lan 
1~ llabcu degi§ikliklerden biri de tald>e
~n ~ekteb degi§tirmesinde goriiliiyor. 
I n b,r ve daha biiyiik ya§ta olan ~ocuk -
ar1n i.i~ mekteb tipinden -yani gramer· 

tnektebi, modern mekteb ve yiiksek teknik 
tnektebinden~ birine nakledilebilmeleri or
~a 17drisat programmda tadilat yapan 

yeti§tirmek gayesi gozoniinde tutulmah ~ 

istanbulun imartnda ilk Sarac Mehmed ustantn refikasiDID oliimile yiiksek 
once nelerin yaptlmastni meziyetli asil bir Turk kad1n1 kaybetmif oluyoruz 

Amerikada, dilen 
cilerin bile otompbi
li bulunduunu bir 
yerde okumu§tum. 
Milyonerler, artJk 

dilencilere kadar si
rayet edip iptizale ur 
nyan bu bayag1 na

kil vas1tasma tenezziil etmez olmu~lar. 
Her luilyonerin bir vagonu var. Daha 
dogrusu, vagon kirahyor, gezip dola~
cag1 yerlere, ray iizerinde gitmegi rercih 
ediyor. Kirahk vagonlar hirer aparhman 
gibi. Be§ tane yatak odas1, iic; banyo da
iresi, bir salon, on be· ki§ilik bir yemek 
odas1, aynca, manzaray1 seyretmek i~in 
sureti mahsusada yap1lmi~ geni§ pencere
li bir salon. Bu salon, icabmda, sinema 
salonu oluyor. 

d1r. istiyorsunuz ? Yazan: REFIK INCE 
Raporda riyaziye tedrisatmm yolunda 

gitmediginden §ikayet ediliyor. Buna s:~ 
beb olarak §U iki fikir arasmda tam . ~u 
terkib yapJlmamas1 gosteriliyor. Bu hklr
lerden biri riyaziyenin, bazt kJsJmlanm~ 
hayat i§lerile alakadar olmalan dolayJ.si
le biitiin talebelere 0 kutturulmas1 ve d1 • 
g~r fikir de riyaziyenin dogrudan dogru
ya liizumu oJm1yan kiSimlanm okutmakla 

fstanbulun iman i§ine nereden ba§la ~ .. -
mak ]azim geldigi hakkmdaki anketimize 
cevablar gelmekte devam etmektedir. 0-
mid ve tahmin ettigimiz gibi !stanbul hem- t 

§erileri §ehirlerinin iman i§ile yakmdan a~ 
lakadar olmaktadular. Bir muharrir arka-ormsyonun gozoniinde tuttugu en miihim 

~eselelerden biridir. !ngilterede orta ted-
rrsata . d G Sc guen mektebler en rammer 

hoo! adh mektebler Almanlarm gim ~ 
:j~Yumlerine, modern mektebler ise .. ~~-

fllere benzer. On ii~ ve daha buyuk 
YaJtaki c;ocuklardan birinin bu mektebler 
arasinda nakil yapmasma miisaade edili
Yorsa da boyle nakli yapan bir c;ocugun 
on altJ Ya§ml bitirinciye kadar bir mek· 
tebde kalmas1 mecbur kihnmi§Ilr. On iic; 
Ve daha biiyiik ya§taki ~ocugun meslek 
tnekteblerinden birine • nakline miisaade 
ediliyorsa da onun da bu mekteblerde 
on altJ Ya§m1 bitirinciye kadar okumasl 
lnecburidir. 

Cramemr mektebleri tipinden mek • 
t~blerde okuyan talebeler ileride iiniver· 
Bteye devam etmek istiyen talebelerdir. 

u mekteblerin miifredat programlan da 
~~?iden gozden ge~irilmi§tir. Bu yeni 

ufredat programlan yapihrken on ii~ 
Ya§Indan biiyiik talebelerin ~bilhassa klz 
lllekteblerindeki t~lebelerin- agtr yiik al
hnda bulunmakta olduklan gozoniinde 
tutulmu§tur. 

Y eni grammer mekteblerinde okutula
cak mevzular eski mevzulardan pek farkh 
degildir. Mevzularda ( vahdet) keyfiyeti 
tek~f edilmi§se de bunun tat~ikmd~ .fev
kal~de ihtiyatkar olmak tavs1ye. ed1l.'~or. 
Cografya ile tarih derslerinin birle§tml ~ 
~esile mevzulann farkh karakteristikle ~ 
Tlnin tebariiz ettirilemiyecegi iddia edili • 
Yor. 

Maamafih iki mevzudan her birine aid 
karakteristik noktalar tebariiz ettirilmek 
~artile mevzularm birle§tirilmesi miimkiin 
addediliyor. 
. F'izikle riyaziye tedrisatmm yolunda 

&rtmemesinin ba§hca sebebi iki mevzuun 
birbirinden tamamile ayn tutulmas!dlr. 
Bunu N evton bile ho§ gormezdi. Mekteb· 
lerde bu iki mevzu birbirine dargm gibi 
durmakla kalmay1p riyaziyede miistevi ve 
lni.icessem hendese, miibadi tefadiil ve ta
lnam1, cebir gibi sun'i tasnifler yapllmak
ta Ve riyaziye dersi par~alanmaktadu. 
B'izikle biyolojik pek aykm tutulmasl 
lnevzulann karakteristik yap1sm1 gostere
t:egj yerde bizi bundan uzakla§tmyor. 

Ortamekteb ya§larmdaki bir c;ocugun 
di.inyanm ameli i§leri ve faaliyeti hakkm
dakj merak1 hm derecesinde kuvvetlidir. 
Bu itibarla bu ya§lardaki ~ocuklarm ha
Yatln ameli safhalanna aid meselelerle sl
~1 stbya temasa getiri~"_lesi zar~ridir. ~i~ 
aenaleyh riyaziye, flztk ve ktmy~~·g1?1 

tnevzularda (mesele usulii) dedlg1mlz 
llsule riayet edilmesi tavsiye ediliyor. Ta
lebeye ameli ve hayattan altnan ~es.el~ler 
Yaptmla..rak riyazi ve fiziki yem h1lgtler 
Ve teknikteki terakkiyatm anahatlan gos· 
l~rilmelidir. Bu dersleri okuturken talebe
YI ' J k memleketine faydah bir hem§en o ara ......... 

Y akalanan htrstzlar 

70 
Elllniyet memurlan, §imdiye kadar 
defa yakalamp kurtulan <;aktr Vahan 

~dlndaki h1rsm tekrar yakahyarak Ad
'Yeye vermi"lerdir Bundan ba~ka hlr-

Stz 1:.>' ,. • ..,_alkandelenli Bahri ile Kattrkutur 
Sa]'h :a 1 admdaki korsan da yakalanmi~hr. 

ah.ri, §ehrimizde bir<;ok htrs1zhklar 
Yapttktan sonra izmire ka<;maga muvaf-
fak · 1 · c olrnu~. orada da bir<;ok ktmse erm 
"ran,nl yakmt~, ba§ka bir yere ka<;m1§tlr. 

ekrar §ehrimize gelen Bahri, polis me
l'rlurlal'l tarafmdan tanmarak yakalan -
tn~§tlr. Bahri ilkonce su<;lanm inkar ct
rn,§se de sonra itiraf etmi~tir. 

~-·~ 

talebenin amali fikir, sJhhatle dii§iinen ka
biliyetlerinin artmasma hizm~t edilm!§ o
lacaktJr. Bu ikinci fikir r~yazJye tedn.sat~
nm faydasma aid serded1len pek eskt b1r 
miitaleadJr. Raporda insanm yaratlcl ka
biliyetinin inki§af yolu olmas1 itibarile ri
yaziyenin diger mevzulann okutulmasl 
tarzmda okutulmasile saglam bir temele 
istinad ettirilecegi iddia edilmektedir. 

da§Jmlz, bu anketimizi ho§ gormiiyor. 0-
na gore Prost'un fikri kafi imi§. Bir ~ehir 
halkmm kendi §ehirlerinin iman i§inde fi
kirlerini soylemelerini ho§ gormemek ka
dar manasJZhk tasavvur edilemez. !stan· 
bul lstanbullularmdir, bu §ehrin imarile 
en ziyade lstanbullulann alakadar olma
smdan tabii ne olabilir? Prost' un i§ine 
kan§anar ~ogalttlmamah imi§. Istanbul 
halkmm §ehrin iman hakkmdaki fikirleri
ni soylemeleri Prost'un i§ine kan§mak de· 
mek degildir. Bu anket !stanbul halkmm 
§ehir i§lerile yakmdan alakadar olmas1 ve 
imarla miikellef olanann halkm dii§iin-

Fen tedrisatmda da yenilikler goriilii -
yor. ~imdiye kadar miispet ilimlerden 
baz1lan sistematik bir tarzda okutulmak
ta idi; mesela fizikten (hararet, ses ve 
zlya) veya ( elektrik ve miknatJs) gru.p: diiklerini ogrenmesini temin edecektir. 
lanndan birini s~en bir talebe bunu 1y1 Kendi semtlerinin imanm istiyenler de 
okurdu. Buna mukabil kalan a~1g1 kapat- bunu soylemekle fena bir§ey yapml§ ol
mak iizere talebeye bir de fen bilgisi diye mazlar. c;unkii o semtler de bu §ehrin i~in
bir§eY okutulurdu. Bu fen bilgisi . iliml~ dedir. Nitekim bu muharrir de, ka~ defa, 
giinliik tecriibelerimiz arasmda b~r bag Kabata§ iskelesi civarmm, orada yelkenli 
oluyordu. Halbuki pek de akadem1k rna- gemilerin barmd1g1 havuzun ve umumi 
hiyette 0 ]m1yan bu fen bilgisi der~inde halanm temizletilmesini pek hakh olarak 
tabiate aid umumi kanunlarla prens1pler, istemi§tir ... Bu §ehir bizimdir; Prost'u ge
maddi ve hayati alemden alman mesele • tirdik diye agZJffiiZl a~lp bir§ey soyJemi
lere tatbik ediliyordu. Bu sure tie fen bil- yecek miyiz '? 
gisi hayatla s1k1 temasa getiriliyor ve ha- Istanbul halkmm ileri siirecegi muhtelif 
kikaten enteresan bir mevzu oluyordu. fikirler arasmda muvafik olanlan varsa 

Fa kat fen tedrisah kanunlan sadece -ki elbette vard1r- kabul edilir, muvafik 
hayat i§lerine tatbikle iktifa etmeyip esas- goriilmiyenleri de terkedilir. A~tlgimlz 
lanm da ispat yolile bildirmesi icab eder. 1 1 1 k d anket stanbu un imarile a a a ar olanlar 
H Yet·1n 1'ddiasma gore orta tedrisatl ta- f d h lk · d' · e . . tara m an, a m ses1 1ye memnumyetle 
kib eden bir talebe hem kanunlan 1y1 bel- k I t c:. h · · · d B 1 d' . I ar§l anml§ 1r. ..,...e nn 1~m e e e 1ye er· 
)emeh ve hem de bunlan hayat mese e ~ kA d b' .1 · d p • · b'k d b'l I'd' B .. anmm a, IZ gazetec1 erm e, rost un 
lerine iytce tat 1 :. e 1 ~e 1 IT. ugu~ da ad1m atmad1g1 semtier vardn. Bura· 
yeti§en talebenin kamatl 1dare eden tabu II d "k 1 1 1 h 'd b'l · · k I ar an yu seen se.s er, ora ann emen 
kanunlara ai . bazl 1 giyl avraml§ 0 ma- imarma ba§lanmasml icab ettirmese bile 
s1 zaruridir. Ilmi dii§iincenin bugiinkii nazan dikkati celbeder. 
medeniyetin tekamiiliinde miihim rol oy
nadigl §iiphesiz olmakla beraber istikbal· 
de be~eriyet i~in (iyi ve kotii) imkanlan 
§imdiden hamlamaktadir. tlim her iki im
kam da verebilir. Fakat ilimden beklenen 
hakiki gayenin cemiyete hizmet olmast ~ 
d1r. 

Binaenaleyh fiziki ilimlere fizik, kim
ya ve biraz da jeolojiye ilaveten astrono
mi mevzuunun da ithali laz1mdJr. <;Unkii 
arz1m1z i~inde ya~adigimiz biitiin Hina
hn bir ciiz'Udiir. Bir lise mezununun yal
mz arz bilgisi ve arz iizerinde cereyan e
den hadiselerle iktifa etmesi dogru ola -
maz. Bugiin bir miktar astronomi de lise-

lerde yer almahdtr. Kimyada, Amerikan 
mekteblerinde oldugu gibi, bir miktar or
ganik {uzvi) kimya v~r.ilmelidir;. ~unda 
fermantasyon ve sabumflkasyon gib~ .me
seleler ogretilmelidir. Biyoloji tednsmde 
{tarih tabil) yolunu tutmah ve nebatlara 
'd iptidai mefhumlar verilmelidir. Bu 

al b b" .. I malumat sonradan iiyiiye u~u!e ~an 1 
organizmlerin umumi karaktenshklennde 

nihayet bulur. 

y eni Papa diin 
intihab edildi 

Sonra, okuyuculanm1zdan ankete ce
vab verenler, oyle san1ldigl gibi, bizim 
sokagm kaldmmlan yap1lsm gibi pek hu· 
susi eyler de oyJ.emiyorl . so ler 
dahi haklandtr. Bir §ehrin iman demek 
mutlaka biiyiik i~ler mi demektir? Cihan
girde birkac; milyon lira sarfile yaptlan 
yeni in§aatm oniinde caddeler ve sokaklar 
c;amur deryasi halinde ilelebed durmah 
m1? Buralan tanzim edilirse, imara mu
halif bir§ey mi yap1lmi§ olur? Istanbul 
halkma kendi ~ehrinin iman hususunda 
hi~ bir§ey soyletmek istemiyen muharrir, 
korkmasm, lstanbullular, akli selim ve fe
ragat sahibidirler. Kendi caddelerinden 
ziyade umumi menfaati dii§iiniirler. Ken
di semtlerinin imanm istiyenler olursa, on
Jar da kabahat i§lemi§ sayilmazlar. Esa
sen, bu, bir gazete anketidir ve bir anke
tin aykm baz1 fikirleri umumi ak1l ve 
manllk cereyanmm mecrasm1 degi§tirmez. 

Ankete cevab veren okuyuculanmiz, 
kendilerinden oturduklan sokagm kaldr· 
nmlannm yapthp yapilmamasml sormad!
glrniZI elbette miidriktirler. Onlar da 
pekala bilirler ki sordugumuz §ey, lstan
bulun imanna taaUuk eden miihim mese
lelerdir. 

Anketimize gelen 
cevablar 

~ehremini ve Samatya nahiyelerini 
Fatih merkezine baghyan bir ana cadde 
yoktur. 

. l(lYrnetli bir doktor oldi.i 
k 0mriini.in biiyi.ik bir k1smm1 memle -

81~\'rnizde ge<;iren $i§li Bulgar }1astane
\7el ~ 30 senelik doktoru ~ik~lof, ev : 
?. ~I gt'ce ani olarak olmu§tur. Cena 

S·~S! bugi.in saat 14 te Bulgar hastane • 
IUd 

F atih Halkevi binasmm yap1lacagi 
Malta tramvay durak yerinden Capaya 
kadar a~tlmt§ ve heniiz yap1lmam1~ olan 
20 metre geni§ligindeki Akdeniz cadde
si (asfalt veya parke olarak) biran evvel 
yap1hrsa, lstanbulun en giizel ve havadar 
semti bulunan ve yeni yeni binalar yapll
mak suretile imar olunan F atih ve Sehre
mini daha ziyade giizellige kavusur. 

Fatihte: 1\f. Ali 

* * * 
fstanbulun en kibar semtlerinden biri 

olan ~i§linin sokaklan, ki§ID ~amurdan 
yazm da tozdan ge~ilmez bir vaziyettedii. 
lstanbulun imanna sokaklardan ba~la.n -
mast daha muvaf1khr. 

en kaldmlacaktlr. 

Bir tashih 
d .. Ernniy'"t mi.idiirii Sadreddin AkanJTI. 
llllk" s u niis'1aml7da <;1kan beyanatl slra-
'llda 'd kt 

Yeni Papa 12 nci Pie 

R 
7 (Husu~i) - Kardinaller 

oma, - · k 

Aydemir TanrJovcr 

* * * 

Ankarada Harieiye Vekilimiz ~iikrii Snracoglunun validcsinin 
cenaze merasimindcn bir inhba 

0, Odemi§in Kazanh koyiinden 0 -~ kiyeye yanyacak irfan malzemesi tedari
demi§e gelin gelmi~. sarac Mehmed us- kile ugra$1yorlard1. 
ta ile yuvasm1 kurmu~tu. I Aradan biraz gec;ti, Umumi Harb 

Cift~i klZinm ev ida~esile,. Me~:ned ba~lad1. Bu hal, ikinci evladm da askere 
ustanm kazancmdan dogan mmet; Ode· davetini mucib oldu. Dort evladh bir 
mi§in Hamam mahallesinin sakin bir so- evin ancak bir oglu Odemi~te kalm1~h. 
hgmdaki mutavaz1 evde, dorde varan Sarac Mehmed usta, i.ic; evladm ta -
erkek evladm yeti§tirilmesine ba§hca da- hassiirii ic;indeyken Canakkaledeki oglu
yanak idi. nun ~ehadeti haberile yaraland1. Bu ya-

Mehmed usta hergi.in bizi, makas1, ig- ra ailenin tedavi kabul etmez bir acJsl ol· 
nesile bir esnaf hayatJ ya§lyan yiizii nur- du. Bunu Mehmed ustamn oliimii takib 
Iu; okumas1 hemen yok gibi, fakat gor- ctti. Bu oliim de Odemi~te, halk ruhun
giisii ve bilgisi kudretten dolu bir zattJ. da fa1ilete kar~I beslenen sevginin ten
. Bagda§ kurarak c;ah§hgl diikkanma hi.iriine vesile oldu. Onun cenaze~ine ko~
Odemi§in hactsl, h~asl, e§rafl ve .. h.~tta m1yan hemen kadm ve erkek kimse kai
kaymakamlan da g1der, onunla goru§ .~ mami~tJ. Bunun tek sebebi Mehmed u~
mekten haz ederdi. Ciinkii 0 tabii mezl- tanm iyi olma~r ve memlekete iyi evlad
yetlerinden maada c;ocuklanm oku~~n, o- lar yeti§linnesivdi .. Evladlanndan iic;ii ~ 
kuttugu c;ocuklan~J 0ba~kala~na An~mu~e nii gormeden olen babantn trk te~~llisi 
olacak surette yeh~tJren cahll ~ ahm btr de, evladlarm'n memleh•te faydalt ol • 
tipti. du<Tu ve olacag1 kana a tidi. 

Kan ve kocamn hayat ve ev.lad telak- Simdi ana kocas1z, diikkan ustasrz kal-
kisindeki dii§iinii~ birligi bu a!lede, .c;o~ m1~ti. Fakat iimid ve hayata baghhk as
kimselere ornek olacak. derecede banzd,, Ia durmam1~t,. Ana hep o metin ana, hep 

Evladlanm c;ok sev1yorlar; fakat ~~ ~ evladlanna hakim anayd1. Evladlar da 
martmtyorlardi. Babasmm §amanm Y' • ona candan baghyd1lar .. 

anaslnln yanmda yu"z bulamazdl. An h'd ~~ d yen,. . . • . a, $e 1 og unun z1yama ayana-
Sevgi saygl ve korku Jle kan~lk bn Jmtl- d 0 H f- 'I . ]' .. ' .. . I · d m1yor u. a 1zmr; ses1 e, sev1m 1 yu-
zac hamuru c;:ocuklann huvlyet enn e 'I 'b d 'I f d kA I ~'I .. I hi. . ~ z1 e, 1 a et1 e, e a ar 1g1 e, guze a a-
gittikc;e meyvasJ artan bu agac manzarasl k'l h h t I h t I d k ~I d 1 e er an a 1r ar, a u a 1 c;a ag ar 1. 

gostermege ba~lami~h. B "I t ")" .. k d .. d" r<.. • I u ag ayt~l a o umune a ar sur u. 
. Biiyiik. ~ocugu ~kudu, vdemi~ten z ~ Umumi Harb bitti, Avrupadakilerin 

m1r 1dad1Slne gec;h. Or~~a mecc.~nen tahsilleri de bitti. Biiyiigii i~ ba&•na 
tahsilini yaph. Bu mecca~mh~ ?n~~~?~e- gec;ti, meb'us oldu, milli miicadeleye gi· 
mi~ rii~tiyesinde ka~andlgl .b.mncrhgm Ilk ri$ti. Cah 11, c;ah tJ ve c;ah~masile umumi 
miikafatJ oldu. !zm1r 1dad1Slnde de ken- efkiirda yer almaya ba•lad1. 
dini gosteren bu evlad, ana ve babanm o" d . k' k d k d' h' . d 

Biitiin bunlarrn kiras1 giinde yiiz dolar. 
Bir a~1, bir oda hizmetc;isi ve bir sinema 
operatoriinden ibaret miistahdemin kadro 
su da bu kiraya dahil. 

Amerikah milyonerler, kirahk vagon• 
lar1, bilha sa davetlilerle beraber uzak 
mesafeere gezmege gittikleri zaman kul
lamyorlar. 

F1karanm bile diiz ovada yolun·u ~a~Jr· 
madtg1 Amerikada, zengin, vagonunu el~ 
bette boyle raylardan a§mr. 

Acaba hangisi _ 

I
~ Tibette, Lama 6\ ~ mez;hebi salikleri a· 

~~V -,- :~::~a§;V~;i~~9~i~ 
~~ te olen Biiyiik La· 

,f: . ~~~ rnanm verini kim tu-
~C~.-!1111!,~~!] acak? 1 te miinaka
~ ~an•n sebebi bu. Alt1 

senedenberi bu makamt bos tutacakla -
nna, birini, se~iversinler vessrlam diye~ 
ceksiniz l'mma, kazm av,o] oyle degil. 
Ciinkii, Dalay Lama, Buda mezhebi 
indinde, tenasiih mnna eren Buda'mn ta 
kendi·idir. blur oliir dirilir. o sebeble, 
bir Dalay Lama oldii miiydii, yerine, 
onun son nefesini verdigi dakikada diin
yaya gelen bir c;ocugu oturturlar. Dinle· 
nen kalhdaki ruh, bu tabtaze kahba gir~ 
mi tir, diye. hte. simdi i~i c;atalla tlran 
nokta bu. Zira, 1933 te olen Lama obiir 
diinyaya gittigi da~ikada, meger iki c;o
cuk birden bu dlinyaya ayak basml§. 

Acaba, Buda bu iki ~ocuktan hangisi~ 
Tibetliler isin ic;inden c;tkam1yorlar. Bu 
yiizden harb ,·ar. Kan govdeyi gotiiriiyor. 

Coc.:klardan biri olmedik~e bu mill! 
amTTla ~oziilemiyecek gibi goriiniiyor. 
Lakin. i~i yoluna wkmaga bu hal ~aresi 
de kafi gelmiyecek. Y a, hakiki Bud a o
len <;ocuksa? 

Gidi · oyle ~o~teriyor ki. Tibetliler Bu
d'l•IJ: blac11\dar. 

<;ocuk Esirgeme kurumu 
balosu . kl · erru~te 1 ar e~ en 1 mu 1tm e 

hergiin artan saadetlenne ve zev enne k d' h k k .... ~.. · . . d en 1 ayatlm azamr en, en kuc;ugu de <;ocuk Es1rgemc Kurumu tarafmdan 
yem kuvvet venyor u... . . . . . halile miitenasib ic;timai bir mevki kazan- 11 mart cumartcsl ak aml saat 22 de 

lkinci ogullan d.a ~u~.hyey1 b1tJrdikten maga ba~ladi. I PC'rapalas salonlarmda bir halo vcrile -
sonra medreseye gumt$tl. 0 da mekteb- c:.· d' h II · . h k'k ld cC'ktir. Scncnin en giizcl balolarmdan 

~ b • · d h' d ...,,m I ana, aya enmn a 1 at o u- .. de ve medresede aga eyiSln en 1<; e ~ .. .. b' • dd H bm olan bu balonun daha miikemmcl 
ff k

. l .. . gunu goren mustesna IT mes u u. er- 1 . · b" .. h 1 kl 
geri kalmiyacak muva a 1yet er gosten- k 1. . .. .. h" .. . o m~s1 1~m utun az1r 1 ar yap1lm1~ -

d 
es onun e lnt opuyor, urmet gostenyor. hr. Ir-timai bir "t'fkat yuvast olan ("ocuk 

yor u. 0 d h k k d' · · d" k" S ~ " '>' 

U
.. .. .. ~ l . k 'k' ~ a er ese, en ISlnm un u arac Esirgt'mc kurumunun menfaatine yapl-

c;uncu ogu , evm ve o uyan 1 1 aga- M · • .. • . .. 
b 

· . 
1
· · t 'n eden sarac diik- ehmed ustanm kans1 oldugunu soyle- Jan bu balonun r;ok ragbet gorecegr u-

eym ma1~e tnl zor em1 k 'f 'h d k b' T k 'd d' A d b b d 1 k 1 me ten 1 t1 ar uyara , tam u iir ka- m1 c 1lmekl<'d•r. kamn a a asmm yar lffiCISI o ara , ya - d d d 'I .. .. ........................................................ .. 
.. . h .

1
.
1 

k I mmm sa e ve mutavazt e as1 e mute • d-l . . .. I . I 
mz ru~t1ye ta Sll e a mi$h. k b'l h bb h" b e 1 memesmm soy emr~ . 

B 
.. b k wl · · d h t a 1 mu a et ve urmelte ulunuyor- \ z · l'k d !Akk' .. · iitun u o uma <;ag an I<;tn e aya d · engm 1 enen ve te a 1ye gore m-

tabii seyrini takib ediyordu. Cocuklar uCYI . 'k "k ld' I , sanm gozlerini kama~tuan yalanc1 varh-
biiyiidiikc;e masraflar art1yor. fakat bu g u gilt! c;e yu 5~ 1' mh em eKkettle o- ga bu kadar sert sille, ancak Serif Hamm 

1 k . 'd t t nu tamm1yan ve sevm1ven emen a ma- 'b' 1 l' · ld ~ masraHan kar~Ityaca 1$ ve van a ar- 'b' d' D f I I - V k.l d teyze! g1 1 as 1m, nes m1, ne o ugunu 
mt~ g1 ty 1. e a ar a e a et san a! - 1 f d 1 b'l B m1yordu. . F k b d I I unutm1yan ar tara m an vuru a r u. a$-

Bu arada dordiincii c;ocugun da ye • yka ma gec;b. ababt u dsank' a Yh: ar, 
1
1'P- · kalanna iane verebilccek ve hemen her 

... 
1 

. k"lf . b .. t · t' Y" k 1 onun ana ve a a::m a 1 ru 1 asa rte d'l d'W' . b'l k d d "k , h&hn mes1 u eh a$gos erm1~ 1. ure - .. . d·~· . , . 1 e 1gm1 yaptua 1 ece erece e yu se" 
. k kl kl ff tevarus etmemn ver 1g1 mmetten onu o1r b' I ~ h'b'k d h' h k'k• 1 ~ lennde, 0 ultu an c;ocu arm muva a ~ d k'k d • 1r var 1gm sa 1 1 en d 1 a 1 1 var 1gm 

kiyetlerini gormekten has1l olan biiyiik ve a 1 a sar~ma 1' . .. , ancak ahlakta oldugunu ve nekadar yiik-
ilahi kuvvete dayanarak en doll;ru volun Ana, ogullanmn sayesmde ko$klerde sek olursa olsun alayi$e kap1lmamak la-
bu oldugunu kestiren ana ve baba ancak 0.t~rdu; fakat kurdugu. muta;~ZI k~l~be-lzlm geldigini if a de etmek istiyen bu fazi
c;ok c;ah&mak ve c;ok tasarrufla dileklerine s 1~1 asia unu~adi; es~J muhihne g1dmce 1 letli kadm hmurunda hiirmetle ell;ilme • 
kavu§acaklarma emin olarak var kuvve· bu taraftan yuk.sek hurmetlerle k~r$lla • mek kabil midir~ 
tini bazuya vermi~lerdi. na~urs~n, 0 eskl kom§~l~nm ve bdhass~ <<Serif Hamm teyze !» her hadisenin 

ldadi tahsilini bitirip Miilkiye mekte- faktrlen ar.am;;ktan hah kalmazdl. Nl- hayatta bir ders te k1l ettigini gori.ir, ve 
bine giren biiyiik evlad ic;in. bu defa ls- · hayet «Senf H&.mm teyze .1.» .. soz~ ya ondan c;1kard1ib manay1 her sevdigine de 
tanbula gonderilecek harc;hg1 temin et - yoksullara yardimcl; ya .. du~m~~len kal- ihtardan ayn bir haz duyard1. Gee; en glin 
mek Jaz1mdt. Cidden ag1r bu yiiklin hak· dmcl; yahud kmlml~ yureklen tamirci iic; torununa bir mi.ina ebetle: <<Okuyu ~ 
kmdan ancak anamn (tahammiil) dencn bir (fazilet ab;desi) olarak tanmmaya nuz, avukat, doktor, miihendis, c;iftc;i, , 
muvaffakiyet sun geld1. 0, yanmdaki iic; ba~land1. Bir taraftan gene, ihtiyar en memur olunuz, fakat asia siyaset<;i ol • 
<;ocugun bak1lmast zahmetlerine, bu d~- yiiksek hammlarla konu~urken guy a bii- maym1z !» diye ta vsiyede bulunmu~tu. 
fa da Odemi~ bezi, bdemi~ ipekli men- t~n hayal! bu kadar yiik ek mevkie sa- Bunun sebebi, sevdigi baz1 siyasi simala
dili dokuyarak satmak suretile katlal}di. hJb!erle miivaniset hasilasJ imi~ gibi en rm sukuttan sonraki vaziyetlerine acJmasl. 
Kocasmm diikkiin ign~sinin eksigini, ken- ufak falso yapmaktan sarfmazar, muhi- devlet postunun kimseye vefah yar olma
di igne ve tezRahile tamamlad1. tine aktl ve iz' anile V"! bilhassa giizel tav- d1gma inanmas1yd1. Bu tavsiyede de ayn 

Evladlan okuyor, hep muvaffak olu- siyelerile hakim ve nafiz olurdu. bir vefa kokusu da yok mu ~ 
yordu. Muvaffakiyet arttrk<:a ana ve ba- Erkek ve kadm herkes onu goriince 0, miitemadiyen sevildi. Onun eli mu-
bada da tahammiil zivadele~iyor, istik - behemehal sever, ona ya «anne I» ve ya- temadiyen opiildii. Dilerim ki, son nasi
balin karanhklan ic;inden bir nur c;1kaca- hud «teyze I» diye hitabdan zevk duyar- hati ve vasiyeti de c;oklartmlla ve bilhas
g1 iimidi kuvvetleniyordu. d1. Onda muhatabm1 kendine baghyan sa h;yah alayi~ ve tezyinden ibaret sa-

Biiyligiin mektebi bitti, hayata atJldi. c;ok ~ihirli bir Tiirk anas1 tipi ve ruhu yan hafiflere ders olsun!.. 
Rt Yeni ltara~.ollar in§asma a1 -
~;Inda bir tertib yanh§hgt olmu~tur. Em-
h Yet l'lliidiiri.i, polis miirettebatmm sth~ 
h·~tlerini koru.)"acak esbabt istirahatl 
} -in once temin i<;in bir<;ok <;areler ol-

bll"unu soyledi<Yi halde bu soz • bun dan 

M I .. buaiin yeni Papayl intihab etme 
ec lSI o t . . . . 'h b 

.. e toplanmi§hr. lk ve Jkrncl mtl a -
uzer . hA 1 1 a 
da matlub ii~te iki eksenyet asl o am -

d 
~ dan saat 16 da ii<;iincii defa rey ve-

lgin H .. N 'I . neticede Vatikan anclye a~t~ 
n m1~, • · 'h b d I 

K d. 1 Parelli Papa mtl a e 1 • 

KI§In ~amur, yazm da toz deryasmdan 
kurtulam1yan Cihangir yollannm biran 
evvel yaptmlmas1; bur a sakinlerinin en 
k1sa bir zamand arahat ve huzura kavu§
turulmaslm dilivorum. 

maiyet memmu oldu, muharrir oldu, mu- vardl. Meziyetlerini saymakla ti.iketmek im
allim oldu. mekteb miidiirii oldu, simdi 1 te bu kadar yiiksek bir in~anhk me- kam olm1yan bu viik ek kadmm, <<Serif 
onunla valntz anas1 ve baba~J degil, bde- ziyetini ta~1yan bu kadmt, <<Serif Ham:n I Hamm teyze» nin manevi huzurunda 
mi§ ve lz.mir iftihar ediyordu. teyze !» yi bugiin ebediyete gommii& bu- hiirmetle bir de fa daha egilirken, onun 

Nihayet Umumi Harbin ilanmdan ~·t- lunuyoruz. Oliimunden evvel daima ogullan «Saracogll' Siikrii. Rii tii, Ha~ 
vel biiyiik evlad, miislesna zeka ve mu- olecegini dii&iinen bu faziletli kadm mid» e candan taziyetlerimi sunar, ken
va ffakiyetinin mukafatJ olarak Avrupava etrafmdakilere: «Kendisinin fakir bir dilerine yegane <<teselli>> nin boyle bir a
gonderilmi ti. Avrupaya giden bu evlad, aile evlad1 oldugunu, bu sebeble ol - naya mazhariyet oldugunu temin ede -
oraya dordiincii karde~ini de ald!Tml~h. diigiinde cenaze alayma ~elenk getiril -l rim. 

ak "' ' t .., a c;are yoktuh "eklinde <;Jkm1~ tr. 
·~l,'h .. 1 E"deriz r . 

I Zeytinyagl en besleyici g1dad1r. 
I Onu Yemeklerd" riv olarak kullan. til , . 
~al Ekonomi ve Artttrma kuruJ 

rt ar ma -r • • p· d 
. t'r Y eni Papa, on ikincl te a mt 

IDI~ I. . • . v 'k d-
a)ml§hf. lntihabm nehces~ ah an r.a A 

'I b"t"n diinyaya liitmce olarak Ilan 
yosu: e u u k k 
edilmi§tir. Y eni. ~apa, ?~lk?na. <;I ;raa
halkt takdis etmi§tir. On Ikmcl Pie 6 y 

§mdad1r. 

(}gretmcn: F. Tczsczcr 

* * * 
Sarayburnundan Yedikuleye kadar sa-

hi! boyunun a~1lmasm1 isterim. 
Okuyucularm1zdan: 

l\lustafa Pirinc Her ikisi de medeniyet muhitinden Tiir~ memesini, mlztka ve sair merasimle i~tirak REF/K INCE 
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Ecnebi ve ekalliyet 

mekteblerinin 

ihtiyac1 
1stanbuldaki azhk ve yabanci okullan 

yardirektorlenle ogretmenleri, diin Sen 
Benua F rans1z mektebi konferans salo -
nunda bir top I anti yapmi§lardu. T oplan· 
hYI istanbul Maarif miidi.irii T evfik ac
mi~, haziran ay1 i<;inde Ankarada topla
nacak alan Maarif ,urasma arzedilmek 
i.izere resmi mekteb muallimleri tarafm
dan raporlar hazJrlandJgmi, azhk ve ya
bancJ okullan ogretmen ve yardirektor· 
lerinin de gerek tedrisattan gerek usul ve 
idare noktasmdan dileklerini te$pit ede • 
rek Vekalete takdim edilmek i.izere Ma· 
arif miidi.irliigi.ine bildirmelerinin faydah 
bulundugunu, kendisine bu hususta mu
allimler tarafmdan miiracaatler yapildi· 
gm1, toplantmm bu maksadla ihzar edil
digini soylemi~tir. 

Miizakereler esnasmda tedrisat, idare, 
muallim ve tefti§ i§leri gorii§Ulmii~. mese
lelerin etrafile tetkik edilmesi ic;in iic; ko· 
misyon se<;ilmi~tir. Faika, Hamdi Na -
z1m, F evzi Selen, Biilend ve Keyise ida
re ve terbiye komisyonuna, Zeki Cerna!, 
Sadi, Rabm, T urgud, Memduh mual • 
lim ve tefti~ komisyonuna se<;ilmi~tir. 

0<; tali heyetten miite~kkil tedrisat 
komisyonuna ayn)anlar da ~unlardu: 

Refik Ahmed, Sadiye, Bedriye ede· 
biyat, Halid, Saadet, Ruhsar, Re~adet 
tarih, cografyaya, ve Kaniye, Halid yurd 
bilgisi ve sosyo)ojiye ... 

Komisyonlar, 11 marta kadar tetkik
lerini tamamhyacak ve 13 mart sah giinii 
saat 14 te Alman lisesi salonunda umu· 
mi toplanh yap1lacaktu. Bu komisyonla
nn haZJTlami~ olduklan raporlar son o
larak gozden ge<;irilecektir. 

Sabahatin katili bugiin Ad
liyeye veriliyor 

Beyoglunda HU.seyinaga mahallesinde 
Kapan sokagmda 20 numarah evde Sa
bahati oldi.iren Rahimin, polise teslim 
oldugunu yazm1~tJk. Su~lu Rahim, dun 
Adliyeye getirilmi~. aklmdan zoru olup 
olmadtgi anla§Ilmak U.zere Adliye dok
torluguna gonderilmi§, muayenesi ya -
pilmi~hr. Adliye doktoru Enver Karan, 
suclunun deli olmad1gma rapor ver ~ 

mi~tir. Miiddeiumumi muavini Fehmi, 
tahkikatim bitirmi§tir. Su~<lu Rahim, 
rne~hud su~ kanununun ag1r cezah sug~ 
hra ~e miline uygun olmak iizere, bu
niin istanbul Ag1rceza mahkemesinde 
r .. ,,akeme edilecektir. 

Sevdi~ini si.iyledigi kadma k1yan Ra-
'·dm, •ovle demi§tir: · 

- Ben, Dramadan buraya muhacir 
""lnim. Orhangazide iskan edildim. Ve-
ilen arazide zeytin yeti~tirdim, birka~ 

"in lira kazand1m. Buraya gelince, Sa -
1--'lhatle tam§hm. 0 gece evine gittim, 
kendisini memlekete goti.irmek teklifi
ni tC'krarladim. Reddederek, bana sov -
dii. Evdekilerle beraber iizerime hu -
cum edince, korkutmak maksadile ta -
bancam1 ~ektim. Tabanca kazaen ate§ 
ald1. Ben zaten kendimde degildim. Ne 
olducrunun farkmda bile olamad1m! -··· ....... Omer Refik Yaltkayamn 

piyano konseri 
Mus!k! meraklllarma k1ymetl1 .san'atk!r

laruruzt dinletmek ve halklmlZin yliksek 
' mus!ki !htiyacm1 tatm!n etmek gayes!le 
Galatasarayl!lar Yurdu tarafmdan seri 
halinde tert!b edilen konserlerden b!rlncl

. .':il 4 mart 939 cumartes! giinU saat 17 de 
I Galnta.saray llsesl konferaru; salonunda 
ver!lecek ve bu konserde g\iz!de san'atk!r-
lartmJzdan Orner Reflk Yaltkaya p!yano 
!Ie Cesar Franck, Frederic Chopin, F. 
Liszt. c. Debusy ve Adnan Saygm'dan gli
zel parc;alnr c;alacaktJr. 

Konsere tam saat 17 de ba~Jlanarak ko.
p!lar kapatllacagmdan dlnley!c!Ier!n vak
tlnde gelmeleri !cab etme'kted!r. 

Davetiyeler Yurdun. Galatasarayda eski 
karakol kar!liSmda Re~?ldpa§a hanmda 1 
numarah dairedekl. merkezlnden tedarik 
ooilebll!r. 

CUMIHJRiYET 

~ $11) Jk... ~ ~ Hariciye Vekilimiz 

Zen gin bir spor haftas1 s.Jko.~: .. k:~~~: ... .J'""' 

Cumartesi ve pazar giinleri I"stanbul • Ankara i~tirak eden Hariciye Vekilimiz Siikri.i 
Saracoglu, diin saat 17 de Savarona ya-

ve istanbul • Tam,Ivar miisabakalar1 
~h . .-,., Y . .LJ.....,{Ij 

tile limammiza gelmi~ ve Dolmabah<;e 
oniinde Riyaseticumhur Ba~yaveri Ce-

- lal, 1stanbul Kumandam Halis B1y1ktay 
ve V ali Lutfi K1rdar tarafmdan kar~Ilan
mi~tir. 

Si.ikrii SaracoiHu ve refikas1 maiyet • 
lerindeki zevatla birlikte motore binerek 
saat 17,10 da Dolmabah(fe sarayma <;Ik~ 
m1~, Cumhur Reisi Milli Sef lni:inii ta~ 
rafmdan kabul edilmi~tir. 

V ekilin beyanatt 
Hariciye V ekilimiz, diin kendisini 

kar§Ihyan gazetecilere §U beyanatta bu-

izmit ilk okulunda faydab 

lunmu§tur: izmit (Hususi) - ~ehrimiz Yenituran mahalle ~ocuklarmdan, ku 
kar§1hk11 derdle§me olrn~ 
lerden Y!lmaz, Piiryezad 
irler okunmU§tur. Maksad, 

Pazar giinii ikinci istanbul muhtelitile ka~da~acak olan 
Romanyanm Tam§Ivar taknm 

«- Kom§umuzun ve mi.ittefiklerimi-. ilk okulu be§inci smlf talebeleri anne
zin devlet adamlarile tam§mak ve onlar- leri ~erefine bir ~ay ziyafeti vermi§t ir. 
Ia memleketlerimizi alakalanduan mev- Bu mi.inasebetle ogretmenleri Hadiye, 
zular i.izerinde konu~mak firsahni bana annelerle samimi bir konu§ma yapmi§, 

~ocuklan iyi yollarda daha ileri ve te -
vermi§ olan bu seyahatimden memleke -

h§hrmakhr. .. u-
Gonderdigim resim, bugu~it 

bir hat1rasm1 tespit etmekte 
Ankara muhtelit tak1m1 bu ak§amki 

Ankara trenile §ehrimize gelecektir. 
Ankarah futbolcular Haydarpa§ada, 
mmtaka erkam ve sporcular tarafmdan 
merasimle kaqllanacaktJr. 

istanbul - Ankara arasmdaki temsili 
miisabaka da cumartesi giinii yapllacak, 
bu milsabakanm revan§I da pazar giinii 
oynanacakhr. 

Ankara muhtelitinin, kuvvetli bir 
kadro ve iyi elemanlarla §ehrimize ge
lecegi haber verilmektedir. Sporun her 
§Ubesinde giinden giine terakki ve inki
§af eden Ankara, futbolda da istanbula 
ciddi bir rakib halini almi§hr. Bu iti -
barla cumartesi ve pazar gunleri Taksim 
stadyomunda yaptlacak olan iki miisa -
baka, bu bak1mdan gok ehemmiyetlidir 
ve istanbul futbolu i~in hakiki ve ciddi 
bir imtihan olacakhr. 

Pazar giinu ayni zamanda Romanya -
mn Tam§var takuru da, Ankara - istan
bul ma~mdan evvel, ikinci bir istanbul 
muhtelitile kaqila§acaktir. Tam§Var ta
ktmile oynamak iizere istanbul futbol a
janhgt Pera, ~i§li ve Kurtulu§ takimla
nndan da oyuncular davet etmi§tir. 
Kar§Iyakah futbolculardan bir k1sm1 da 
pazar giini.i Ankaraya kaT§1 oymyacak 
olan diger muhtelitte de yer alacaklar -
dtr. 

Pazar giinii Ankara - istanbul ve 
Tam§var - istanbul ma~larmdan evvel 
Matbuat taktm1 da Pera tekaiidlerile 
kar§Ila~acaktlr. Ge~en hafta ~il'lli teka -
iidlerini yenen Matbuat tak1m1 da, bu 
hafta ciddl bir imtihan daha ge~irmi§ o
lacaktir. 

Biitiin bu ma~lar bir araya gelince bu 
hafta, ~ok zengin ve enteresan miisaba
kalarla hakiki bir spar haftas1 olacakhr. 

Atletizm federasyonu 
reislig'i 

Maarif Vekaleti Beden Terbiyesi mi.i
diirliigi.ine tayin edilen Vildan A§ir, At
letizm Federasyonu reisliginden istifa 
etmek mecburiyetlnde kalmi§hr. Zira, 
Maarif Vekaleti miimessili olarak mer
kez isti§are heyetinde bulunmaktadtr. 
Bir federasyon reisi isti§are heyetine 
giremez. 

Bir muddettenberi bo§ kalan Atletizm 
Federasyonu reisligine sahalar dairesi 
reisi mimar ~inasi ~ahingiray vekale -
ten tayin edilmi§tir. 

Yeni reis vekili eski Tiirkiye rokord -
larmdan ve Amsterdam olimpiyadma i§
tirak etmi§ milli §ampiyonlanm1zdan -
d1r. TUrk spar kurumu zamamnda da 
Atletizm Federasyonu asb.a§kanh~h yap
mi§b. 

Mektebliler arasmda 
Onumiizdeki cumartesi gunu saat 2 de 

istanbul Erkek lisesi orta k1smile Kadi
koy 3 tincU orta ve saat 3,40 ta da istan
bul Erkek lisesile bolge san'at okulu 
Karagiimriik sahasmda kar~1la§acak -
lard1r. 

Stad i§i 
Bedcn Terbiyesi istisare heyeti, mem-

leketin her tarafmda yap1lacak spar sa
ha ve teesslislerinin mutlak surette U
mumi mtidlirliigun tasdikmdan ge~<iri -
lecek planlara gore yap1lmasma, bu me
yanda, istanbul ve izmir stadyomlarmm 
planlarmm miisabaka suretile yaptml
masma, bu musabakaya i§tirak edecek 
alan mimarlara verilecek program ve 
direktifin de, alakadar bolge fen heyet
lerile, Umumi miidiirluk~e s~ilecek 

miitehasstslardan miirekkeb bir komis
yon tarafmdan tayin ve tespit olunma
sma karar vermi§tir. 

Buna aykm olarak yap1lacak hic;bir 
in~aata musaade olunmiyacaktir. 

Adanada spor hareketleri 

tim hesabma memnun olarak doniiyo • 
rum. 

Tiirkiye Cumhuriyeti, her yerde itibar 
goriiyor ve Tiirk milletinin sulha ve me
deniyete hizmetleri takdir ediliyor. 

Balkanlarm tek bir aile te$kil ettigi 
fikri, Bi.ikre§ ic;timamdan sonra daha ile
ri gitmi$ bulunmaktadu. Kanaatime go
re, Balkan birligi fikri, gun gec;tik<;e da
ha kat'i bir ihtiyac ve bir z.aruret olarak 
kendisini tamtacaktJr. 

Ti.irkiyeyi temsil eden ben ve arka -
da~lanm, ge<;tigimiz her yerde biiyiik bir 
samimiyetle kar§IIandik. Bilhassa Yunan 

halk1 ve devlet adamlan tarafmdan bize 
Adana (Hususi) - ~ehrimizde son kar~J gosterilen s1cak tezahiirah tebariiz 

giinlerde spar hareketleri '<"Ok faa! bir ettirmegi bore bilirim.» 
safhaya girmi~tir. Bir yandan Halkevi-

ta kadar cevab verilmesini bildirmekte
dir. 

Cevab verilecek sualler §Unlardxr: 
1 - iyi bir hakem ne demektir? 
2 - Hakemlerin ta~Iyacaklan vas1f -

lar hakkmda umumi malfunat nedir? 
3 - Hakemlerimizde ba§hca kusur o

larak neler vard1r? 
4 - Hakemlik i§ini rslm igin ahnacak 

tedbirler nelerdir? 

mizin tertib ettigi cirid oyunlan her 
hafta Demir koprii mevkiindeki saba -
da yapthrken, diger taraftan ktr ve bi
siklet ko§ularile futbol miisabakalar1 da 
her pazar hararetle devam etmektedir. 
Ezciimle atletizm federasyonunun ter -
tib ettigi 5000 metrelik ktr ko§usile bi
siklet federasyonunun tertib ettigi bi
siklet surat ko~ularmm birincisi olan 25 
kilometrelik ko§U bu pazar giini.i yap!l
di. iyi neticeler almd1. Sonra, gene bu 
pazar, Adana idman Yurdile Torosspor 
tak1mlan arasmda §ild ma~1 yap1ld1. 

5 - Hakemlerin kararlanndaki hi.is
nii niyet, ve isabet, oyuncularx ve seyir
cileri tatmin i~in ~areler nelerdir? Ha -

Aynca, §ehrimizde acilan hakem kur- kemler devamll surette kontrol edilme
su, 18 sporcunun ~tirakile derslerine li mi? 
devam etmektedir. 

Alaturka giire§ miisabakalari 
Pazar giinleri <;emberlita~ta yap1l -

makta alan alaturka gure§lere bu hafta 
da devam edilecektir. Mac;lara di§an -
dan gelen baz1 pehlivanlarla ~ehrimizin 
tanmm1s pehlivanlarmdan <;ar§ambah 
ihsan, Ku~iikpazarh Hur§id, arabac1 
Mehmed, Muslim, me§hur ~ervense, Po· 
mak Mustafa, me§hur Ali Ahmed, mu
hacir Ahmed, Muslim, Mandtrah $iikru 
tutusacaklardtr. Giire~ler eski ba§pehli
van Fehim idaresindedir. 

Tam~v~-r Ankaradll yenildi 
Ankara 2 (Telefonla) - iki mar; yap

mak i.izere diinkii ekspresle §ehrimize 
gelen Romanyanm TamFar futbol eki
pi (19 maYJs) stadyomunda bugi.in An
kara muhtel itile yapbg1 kar§Ila§mada 
4 - 2 magh1b oldu. 

Romanyah misafirler ikinci karslla§
malanm cumartesi giini.i gene Ankara 
muhtelitile yaoacaklard1r. 
1-J ... k~:ml~..- h.~kk,";J., hh· ~.nket 

Beden Terbiyesi Umum mtidiirltigii 
lik mac;larmda hakemlerin bir tak1m 
yanh§ kararlarla oyunlan <;tg1nndan <;I
kardiklanm gozonunde tutarak bu nok
tanm esash bir surette halledilmesi mak
sadile alakadar kuliiblere hirer mektub 
gondermi§tir. 

Umum miidlirliik, kuliiblerden ha ~ 

kemlik hakkmda malumat istemekte.ve 
<;are olarak da sordugu suallere 15 mar-

6 - Hakemlerin otoritesi i~in ne yap
mahdir? 

Hakikaten futbol ma~<larmda bir surii 
gurultuye sebeb alan hakem i§inin ciddi 
bir surette halledilme yoluna ad1m ahl
mi~ olmas1 §ayani arzu ve temennidir. 

Avrupa giire§ §ampiyonasl 
se~me miisabakalar1 bathyor 
Norve~te yapilacak Avrupa giire§ 

~ampiyonasma i§tirak edecek gi.ire§ ta
ktmmt tespit etmek maksadile 11 martta 
Ankarada bir miisabaka yap1lacakhr. 

Uzun zamandanberi Ankarada kurul
mu§ alan kampa davet edilmiyen giire§
~ilerimizden 56 kiloda ki.ic;iik Hiiseyin, 
61 kiloda Ya§ar, 66 kiloda Yusuf Asian 
ve Yahya ile 72 kilo ic;in de Saim bu mi.i
sabakaya i§tirak etmek iizere federas
yon tarafmdan davet edilmi~lerdir. Bu 
mtisabakadan sonra milli gi.ire§ tak1m1 
se~<ilmi§ olacakhr. 

Biitiin kuliibler kapablacak 
istanbul mmtakaSI i~in uc; yuz bin do

kuz yi.iz lirahk bir tahsisat kabul edile
cektir. 

Yeni haz1rlanmakta alan ornek ni -
zamnamenin tatbiki i~in kuliibler kapa
nacak ve yeni §ekilde a~Jlacakbr. Yeni 
yap1lan nizamnameye gore kuliib idare 
heyetleri alakadar mmtaka spor direk -
torliikleri tarafmdan gosterliecek nam
zedler arasmdan s~ilecektir. 

miz bir §ekilde ~<ah§tirma, sokaktan ve 

Pirin~ 

Mercimek 
Bezelye 
Yulaf 
Patates 
Pirin~ Nif;astas1 
Kornflor 
( M1s1r hiilisasa ) 
Bakla 
Fasulya 
No hut 
Arpa ve saire 
Hububat unlar 1 

Bu miikemmel ve 
ihtiyacmtzin 

e~siz miistahzarat 
hakiki kar~thgtdtr. 

Tarihi tesisi 
1915 M.NURi CAPA 

- ---
Ba~, Di§, Nezle, Grip, 
nevralji, ktnkhk ve biitiin agrilannJZJ derh~ 
- - icab1nda gUnde 3 kaffe ahnablllr. ~ 

Yazan: vtKt BAUM • Ceviren: HAMDf VAROOLU ~ 
- Evelin bebek degi~ zannederim, 

diye haykud1. Hep bebek muamelesi ya
pJyoruz ana amma, bebek degil. Onun 
da birtak1m vazifeleri, mes'uliyetleri var. 

si:izler, mii§aviri teskin etmi§ti. 

Kom <dl~lr<dlD kDaaa 
~----.. ..................... -..-. ...... ! 

Roman: 62 ........ -.. .............. ._... ........... 
Sanki Marian, Evelin'i c;ag1rmaga git

rni§ gibi, telefon bir miiddet sessiz kald1. 
Fakat, cevab vermedigi bu miiddet zar· 
fmda dii§iinmi.i~ olacak ki, nihayet: 

- Evet aroma, dedi. Sen de tasdik 
edersin ki Evelin'in baz1 dii~iincesiz ha
reketlerine hiddt:tlenmemek kabil degil. 
Giivenilmiyor bu kadma. 

- Evelin' den §ikayetin varsa, din· 
liyecek olan herhalde ben degilim. 

den c;Ikt!ktan sonra en yakm postahane
ye gitti. Elindeki on alh mark, yetmi§ 
di:irt fenigi yatirmak ic;in, bir siirii kala

bah~ '1 pe§ine tak!hp, gi§e onunde uzun u

zad!ya bekledi. 

Saat onbir sularmda Veronik, dair~ 

sine L:. ~on edip, gaz i§inin halledildigi

ni haber verdi. Kumpanyada amirlerle 

konu§mU§tu. Veronik' e de telefon etmi~ 

ti. Gaz kumpanyasmdan, eve tekrar bir 

memur gi:indermi§ler, gaz1 a~tumi§lardi. 
Y emek pi§iyordu. 

kar§Iki tevkifhanenin k1rmi~ d~ 
smdaki bo§ avluya, yavru b1r k'# 
di. Perlemann ~ocukc;a bir seYI 11 
d1: pencereyi ardma kadar a.;tl~oJ' 
beline kadar a§agi !arktJ. S~nra ~ 
gitti, lokantada buldugu birk~~ e 
daya getirdi. Soluk c;ic;eklerdt. ,?. 
kelebegi cezbetmek i~in pencer~ 
ne koydu. A§agJdaki ve yukarl rt/1 

Para elinde, oteki odaya ge~ti. Orada, 
mavi gomlekli bir adam, havagaz1 saati
le meguldii. Parayi kabul etmedi ve sa· 
ati miihiirlemekte mar etti. 

I - Salahiyetim yak, dedi. 
Bu resmi tabir, beceriksiz diline hususi 

bir tereddi.id veriyor gibiydi. Sonra, §U 
'"i,le:i ilave etti: 

- Ben para almaga mezun degilim. 
Bu i~e tah,dat dairesi bakar. Ben sade 
razJ keserim, 0 kadar. 

Gaz1 kesti ve t;lklp gitti. Mu§arnba-

lloam iistiinde, iri ayaklannm tozlu izleri
ni, evin her tarafmda da, kekremsi bir 
koku birakmJ~tJ. 

v eronik ses c;JkarmJyor, fa kat ofkesin· 

I den ~athyacak hale geliyordu. <<Kibar ol
mJyan insanl;:;nn evinde hizmet edince a
dam i§te boyle §eyler goriir» dedigi yi.i

lliinden besbeili idi. 
~ - Bugiin ogle yemegi yak, diye kes· i tirip a ttl. 

Drost, piirhiddet: 
- Lokantaya gidersiniz, diye hay

kudJ. 
Tam o esnada c;ocuklann odasmdan 

<;Ikan dad1: 
- Urson lokantaya gidemez, dedi. 

Soguk siit ic;erse ishal olur. <;ocuklarda 
ishal c;ok tehlikelidir. 

Mi.i~avir, dadmm bu alakaSJZhgi iize
rine, biisbi.itiin kopiirdii. Kap1y1 hJZia c;e
kip kapad!; tclefona ko§tU. Biiti.in ofke
,jni Evelin'drn c;Ikaracakti. 

Telefonu Marian ac;tJ. Drost: 

- D . hal Eveliu'le konu§mak istiyo
rum, dedi. 

Evelin daha uyuyor. 
- Uyand1r. Bir~ey soyliyecegim. 
- Tela§m ne, camm? Yangm m1 

var? BHak uyusun kizcagJz. Bu saat onun 
ic;in c;ok erkendir, biliyorsun. 

Bu cevab Adli mii§avirin ofkesini bi.is
biitiin arttudt. 

- Sen hele ne istedigini soyle de, 
bakabm Evelin'i uyandumaga deger mi. 
degmez mi? 

Drost, havagaz1 meselesini anlatmaga 
ba~ladJ. Gaz ihbarnamesi, haftalardan 
beri masasmm iistiinde unutulrnu§, para
S! verilmemi~ti. Veronik'in, yemek pi§ir
memek yolundaki tehdidini anlath: Ur
son'un hastahgmdan korkan dadmm si:iz
lerini na1detti; Evelin'in i§ bilmezligin
den ac1 ac1 ~ikayette bulundu. 

Marian, b1yik altmdan giiliiyordu: 
- Gaz kesildiyse, Evelin buna ne 

~are bulabilir? B1rak uyusun. Ben gidip 
havagaz1 kumpanyasile konu§urum. Ora
da tamdigim bir y1gm memur var. A
damlanm, onlarla miitemadiyen miina
sebettedir. Sana soz veriyorum, Urson so· 
guk siit igmege mecbur kalm1yacak. ;lim
di oldu mu? 

Marian'm agzmdan i§itilen bu makul 

- Herhalde, uyandtgl zaman bir par· 
c;a ~Iki§. Ak§am yemegine oraya gelece
gim. Marian'! ahp donerim. 

- Miinasib mi, degil mi ben sana te
lefonla haber veririm. 

Drost, bu cevab kar§Ismda bir miid
det §a§mp kald1. Marian'm kii<;iik evin

de, toplanhlar yapmak, ak§am yemegi 
yemek o kadar an'anevi bir §ey olmu§tu 
ki, bunu onceden kararla§tlrmamn hic;bir 
zaman li.izum gi:iriilmezdi. 

- Allaha ISmarladik. Saat alhya dog
ru gorii§iiriiz. 

- Herhalde yediden evvel degil. 
Marian, bu ciimle iizerine telefonu 

kapad1. 

Drost pardes.iisi.inii alcij ve Veronik' e: 
- h halledildi, ga;I ac;acaklar. 
Dedikten sonra <;Ikb. Veronik, onun 

si:izlerinin bir kelimesine bile inanmama
ga azmetmi§ goriiniiyordu. Drost, ev-

Drost: 

- Evelin'den ne haber? diye sordu: 

- Evelin hala uyuyor. ;limdi odasm-

daydlm. Y ana klan al al olmu§. istira
hat yanyor. 

Marian Evelin'in uykudaki halini bu 
§ekilde tasvir edince, Drost gayriihtiyari 
giildii. Marian, telefonu, sabahki kadar 
tela§la kapami§tl. 

Drost, Rupp davas1 esnasmda biriken 
mektub ve dosya yigmi iizerinde bir mi.id

det c;ah§b. Sonra, Miiddeiumumi ile, so
guk ve adeta fazla nazikane bir miizake
rede bulundu. Ogleden biraz sonra, he
yecanh bir hadise oldu. Drost'un odasile, 

)ann pencerlrinden ba§lar ut~e~ ':,.j 
yordu. T evkifhanenin, pence;t r ~ 
camdan oldugu ic;in, mevku a 'tr.J 
ya erken gelmi§ bi:icegi serbestsed,_ 

yorlard1. Elinde ka~dlarla, 3"1~11, 
mekte alan bir gardiyan dur ,_d~t 
c;evirip baktJ, gi.iliimsedi. Bu ef~ 
zat Drost, Perlemann'm, ke f'"".J 
sokmaga muvaffak olup ol~5.,-.,~ 
merak etmege ba§lami§tl· ~as 
§Inda, dosyalanm oteye it~~~de 
unutmu§, san kelebegin, 1ii10 

durdugu gune§ hiizmesini, k 
seyrediyordu. Nihayet, kelebe 

, k d Drost. <;ek demetme on u ve ,. 
nm ucuna basarak, hayYanm ta 
dar yakla§tl. 

•• u 
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Siyaset etraf1nda T. B. M. Meclisi 

se~imleri 

~eyhsaid limani 
iizerinde ~1kan giir iiltii 

(Scwnakaleden devaml 

~ok f1rkah memleketlerde se<;im i~leri 
miicadeleli olarak gec;er. Bizde yalmz bir 
hrka bulundugu cihetle pek miicadele ol
muyor. Ancak f1rka bir olmasma ragmen 
intihabm serbestligi prensipi mahfuzdur. 
Se<;im hakk1m haiz vatanda~ gcrek ikinci 
se~iciyi, gcrek saylaVI tayin etmek ic;in 
reyini istedigi ve begendigi adama vere
bilir. Eger biz milletc;e tek partimiz olan 
Cumhuriyet Halk Partisi yolunda yiirii
yorsak bu heniiz hepimizin ya§amakta ol
dugumuz yeni bir tarihte ve Biiyiik _;)ef
lerin sevk ve idare inde bu Partinin harb
de ve sulhta memlekete biiyiik faydalar 
temin etmi oldugunu yakinen bilmekligi
mizden ve hala memleketin en hayati i~
lerinde gene bu Partinin prensiplerile en 
biiyiik menfaatlerin temin olunacagm1 
muhakkak saymakhg1m1zdan ileri gelir. 

Babiilrnendeb' e hakim olan bu nokta, Y emen'le 
Fransa arasmda siddetli bir ihtilafa yol a~h 

'------

lik ~~nya politikast fevkalade bir gergin
d Ic;mdedir. 1ki cepheye aynlmt~ biiyiik 
,evJe~lerin yekdigerine kar~1 itimadt ol
t' 1~1ndan ~iipheleri uyanduacak her -
ang1 hadise harb tehlikesini canlandm

~ok. Bahusus Akdenizde ve bunun Hind 
KJ Yanusuna dogru uzam1~ bir kolu olan 

'ZI] den· d · • k • y· bo IZ e s1yas1 ve as en muvazene-
v 
1 h zrnas1 muhtemel herhangi te~bbiis 
e areket diinya sulhunu temelinden 

sarsmaktadir. 
1 Bu gtbi hadiselerin en yenisi Seyhsaid 
~~nut_In etrafmda ~1kan giiriiltiilerdir. 

11 
e b ~a~~. K1z!l denizi Hind Okyanusu-
a k 1rle~tiren Babiilmendeb bogazuun 

§arB tarafmda ve Yemen sahilindedir. 

1 ogazm ortasmda bulunan ve lngil • 
ereye aid bulunan Perim adasile Yemen 

"r.astndadu. Limanm kendisi ehem • 
lll~ydetsjz ise de arkasmdaki cebel Seyh-
581 d w "k f h"'-' b 1 <i • ag1 yu sek ve etra a a!lliD u un-
~~u.ndan sevkulcey~ noktasmdan bii • 

J'u~,: eh . . h . d' B ~uyei:I atz 1r. . . 
1 u daga hakim olan kuvveth btr dev
tet Babiilrnendeb bogaztru top atesi al-

blnda Marak miinakalatl kesebilir. !stan-
ttl B w d ~ k" d ogazmm adeta Yu~a ag1 mev un· 
e bulunuyor. 

1 ~Slllanh imparatorlugunun son sene -
ertnde ve hiikiimranhk hakk1 bu lmpa
~totluga MISlnn za}'lf zamanlannda 
F' rVtupalt biiyiik devletler yani ln~il~zler, 
A ans1z!ar ve 1talyanlar Ktztl demzm ve 
. den korfezinin ve Hind Okyanusunun 

~~Ill 1· · · b h a 1 &arbisinde gayet ehemnuyets!Z a-
anelerle yerle~tikleri bir mad a Fran -

Stzlar dahi ,Seyhsaid !imam iizerinde bir 
al~k t • . I d' a ests etmi§ er 1. 
F' ,SOy]e ki bir as1r e~vel. Mars!lyah bir 

ranstz taciri guya bu tJcaret 1stasyonu 
1esisi irin Osmanh lmparatorlugundan b• . ... 
lr trntiyaz fermam almlSIIr. Cok ge~me-

den F rans1z taciri iflas etmistir. 
Bunun iizerine Seyhsaid limaru ve et

taftndaki araziyi, bedeii uflis tacirden 
ah~~cag1 oJan)ara verilmek iizere, .Fr~n.sa 
Ukfimeti tarafmdan tasarruf edt rru~tu. 

a,btali bu ~ahsa aid bir imtiyazm koca 
bir devlete intikaline itiraz etmemi~. bila
kis bu intikal muamelesini kabul ve tas~ 
dik eylemi~tir. Bu suretle de kanun na• 
~annda Babiilmendeb bogazma hakim 
olan miihim bir yer, Fransa devletinin 
tasarrufuna g~mi~tir. Lakin F ransa hii· 
kurneti, lngilterenin dii~man olmasmdan 
~ekindiginden bu hakkm1 kullanma~a ce
~aret edememi~tir. Binaenaleyh Seyhsa
ldin sahibi kendileri oldugu hal de Fran~ 
Slzlar burada liman tesisaii ve tahkimaii .,. .. 
h llcude getirmekten ~ekinmislerdir. _D.a -
a dogrusu buradaki haklanndan tshfa
d~ etmek i~in miinasib fma t beklemi~ler
dlt. 

Son g\inlerde bir F ransiZ gazetesi, Y e
~nde· ltalyanlarm entrika yaptiklann . ." 
ftt n bahsederek ltalyanlar Yemende nu· 

'Z lesisine ve yerle~me~e ~ah~maga de
Vatn ettikleri takdirde F ransanm yan 
~nutulmus ve miiphem kalm1 hakkt~t 
.. erhal kullamp buras1m miistahkem bn 
UssiiJh k . ~ .. ttr. are e haline get1recegmt yazm1.~ • 

Yazan: M. F. 1. 
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~eyhsaid'in cografi .vaziyetini 
giisterir banta 

riyaset eden oglu Prens Seyfiilislama 
derhal Parise gidip F rans1z Cumhur R~
isi M. Lebrun'le gori.i•mesini ve Seyhsatd 
limanmt F ransizlann hakikaten i~gal •e 
tahkim edip etmediklerini ogrenme~~ 
memur etmi~tir. Frans1z Cumhur Re1s1 
Seyhsaidin beniiz i gal ve ta~kim e~il. • 
medigini Yemenli prense temm etm1~1.!r. 
Lakin M. Lebrun, F ransa, Seyhsaid 
iizerindeki kanuni ve ahdi haklanm; 
~imdiye kadar istimal etmemekle beraber 
muhafaza eyledigini de ihtar etmi~tir. 

Buna kar~1 Prens Seyfiilislam miihim 
bir ihtarda bulunmu , F ransa Seyhsaidi 
i~gal ve tahkim ettigi takdirde Yemen 
devletinin bundan miinfeil olacagmt, 
mi.ittefiklerinin de harekete geleceklerini 
bildirmi~tir. 

Prensin bu ihtan, F ransa hi.ikumeti ta
rafmdan Yemen devletile !talya ve AI· 
manya arasmda gizli bir ittifak muahe
desi bulunduguna delalet eder if~aat 
~eklinde telakki edilmi~tir. 

Bu suretle Seyhsaid !imam iizerinde 
Yemen devletile F ransa. ~ra mda idd i 
bir ihtilaf c;1kmt~ bulunmaktadu. Yeme
nin arkasmda !talya varchr. Ve as1l d~
va da Akdenizdeki Tunus meselesi gibi, 
Fransa ile ftalya arasmdadu. 

,Seyhsaid kii~iiciik bir yerdir. K1ul 
denizin cenub agzma hakimdir. Biiyiik 
bir devletin buray1 tahkim edip etmemesi 
bir harbe yo} a~abilir. M. F. T. ···························································· 
lkbsad V ekaletinde yeni bir 
tetkilat projesi hazarlaruyor 
Ankaradan gclen haberler gore, tkti

sad Vekaleti, yeni te~kialti kanun pro
jesi haztrlanmaktadtr. Bu yeni proje il~, 
yeni biit)e senesi ba~mda ikttsad Veka
leti te§kilatmda miihim degi~iklikler o
lacakbr. 

tkbsad Vekaletinin yeni but)esinde 
masraf lasmmda ~imdikine nazaran 
1,700,000 lirahk kadar bir noksanhk 
vardtr. Bu suretle masraf tenakusunun 
Vekalet kadrosunda bir daralmay1 intac 
etmesi tabii goriilmektedir. 

Donen ~ayialara gore, daralma, bil -
hassa elektrifikasyon, maden tetkik a
rama, i§ dairesi ve ol)ii ayarlar umum 
miidiirliigii biit)elerinde ~lacakhr. Bu 
meyanda Tiirkofis te§kila:m?a ~a .. b~z1 
miihim degi§iklikler Q]acagl 1ler1 surul-

mektedir. -· •, _ 

Tiirkiye halkmm intihab i~lerinde umu
mi denilecek kadar biiyi.ik bir c;oklukla 
Cumhuriyet Halk Partisi prensipleri yo
lunda yiiriimesini belki bizi tammtyan pek 
uzak yabancilar pek iyi anhyamazlar . 
F akat biz iy1 biliriz ve bizi iyi tamyanlar 
bilirler ki Cumhuryet Halk Partisi Ebedi 
Sef Atatiirki.in kurdugu milli partidir ve 
bu ya•anm halaskan Ebedi $ef bu Parti
nin miistakil Ti.irkiye idaresinde azami 
miikemmeliyeti haiz olmas1 icrin onda bii
yiik kanaatlerinin ve biiyi.ik tecri.ibelerinin 
kuvvetli hulasalarm1 teksif eylemi§tir. Ni
tekim bugiin dahi Partimizin Ba§kanhgl 
mevkiini Cumhur Reisi Milli Sefimiz ls
met lnonii i~gal ediyor. 0 1smet lnonii ki 
harbde ve sulhta Biiyiik Atatiirkiin sag 
kolu idi. Demek ki bizde Cumhuriyet 
Halk Fukas1 usulii heni.iz i~inde ya§adt~ 
g1m1z bir tarihin ifadesidir. 

Turk milleti siyasi hayatm1n esaslanm 
hala i~inde ya§adzg1 yakm ve muazzam 
bir tarihten almaktad1r. lmparatorluk y1-
k1ldlg1 zaman azkalszn Tiirk milleti de bu 
y1kmtmm enkaz1 altmda kahp yok ola
caktl. Bu biiyiik milletin biiyiik bir ~ocu
gu olan Atatiirk onderlilr: ederek o hakiki 
ergenekonu atlatmaga muvaffak olduk, 
ve gene Atatiirkiin k•lavuzlugile biiyiik 
ink1lablar yaratarak modern bir millet se
viyesine yiikseldik. Ebedi ~ef Atati.irk 
ve Onun $ag kolu Milli $ef lsmet lnonii 
aziz Tiirkiyemizin yalmz diinkii kurtulu§ 
ve yiikseli§lerinin degil, yarmki kurtulu 
ve yi.ik eli lerinin dahi sulanm Cumhuri
yet Halk Partisi prensiplerinde toplamt~
lardJr. 

Bu esaslan gozoniinde tutulursa Cum
huriyet Halk Partisine Avrupahlann an
ladlklan manada bir parti bile denilemez. 
Bu ondan crok ba§ka ve crok ileri bir~y
dir. Bu milli ve siya.si yiiksek bir miies-
esedir. Onun i~indir ki Partimizin ana 

prensipleri te§kilatl esasiyemize dahi ko
nulmak suretle milletin ve memleketin 
umumi heyetine maledilmi§tir. Bu pren
siplere gore Cumhuriyet Halk Partisi 
milliyet<;idir, halk<;ldtr, cumhuriyet~idir, 
ink1labcldlr, devletc;idir ve laiktir. Haki
ki Tiirk ink1lablanm hulasa eden bu 
esaslar bugiin biitiin Tiirk milletine male
dilmi§ ve onun tarafmdan da kuvvetli bir 
tesahubla benimsenmi~tir. 

l te prensip olarak saylav sec;imi bizde 
dahi serbest olmasma ragmen eger Tiirk 
milleti umumi denilecek kadar biiyiik 
croklugile Cumhuriyet Halk Partisi yol
lannda yi.iriiyorsa bunun sebebi cebren 
ortahga hakim k1lmm1~ bir parti partizan-

0 bUs yolsuz u v u 
. (Ba.$tar_at~. ~. 1nc~. s~~ttede) j t:1zanm ko.~i yoncu Kadriye v.erdigi 500 I ~mdan iken on iki. otobiis i~letmesi .ve .di -

dtye Fen Hey ell muduru Husnu ve Be- hra mukab1lmde arabalarmm Ma<;ka-Be- ger alh otobiisiin 1~letme miisaades1 k1m -
lediye Varidat miidiirii Ne~etin otobiis yaz1d hattmda ~ah~tJnlmasma miisaade e- seye verilmiyerek hattm Sabur Samide 
yolsuzlugu dolay1sile muhakemelerine bu dilmesi ve diger baz1 istisnai muameleler bnak1lmas1; 
s~~a~ s~~t 10 da. ~tmyiz mahkemesi yapdmasJ. 4 - Ma<;ka • Beyaz1d, Emirgan -
dordun~u ceza dat~esmde b.~ land1. Du- Bu sebeblerle Ceza kanununun 200 Eminonii, Kurtulu§ - Beyaz1d ve i§li -
ru~ma u~ celse halmde bugun ge!; vakte iincii madde ine gore Miilkiye dairesinin Fatih hattma arabalarm tahsisindeki is -
k~~ar d~v~~~ etti. ~eyeti hakime Mec- liizumu muhakeme karan ittifakla las- tisnai muameleler yap1ldlg1 iddialarma 
dmm re1shgmde Na1l T urhan, Cevdet, dl edilmi§ti. kar 1 veri len liizumu muhakeme karanna, 
Hamid ve Osman Talattan miirekkeb- 5 - Devlet Surast umumi heyeti, E - Ekrem itiraz etmi~se de Baknkoy hattm
di. lddia. ~aka.mmda Ba~miiddeiumum~ mirg5.n • Eminonii hattmln a~1lmasmdan da ~ab~makta alan otobii~r;i.ilerden yedi 
Ba muav•m. Ar~f C~~ka~.a v~rdt. Havh do'-J· Miilkiye dairesince verilmi~ alan ki~inin Belediyeye verilen ve kendilerine 
kalabahk bn dmleyiCJ kutlesJ de salonu muhakeme karanm nakzederek meni' mu- Ma<;ka - Beyazzd hattmm tahsi i talebini 
doldu.rmu~ bulunu~o~du. ~else .a!;tli?C~, hakeme karan vermi§ti. i.~tiva eden i•tidadmm altma Muhiddm 
e~ela sudulann huvJ_Yetler~. te•plt edJ!di, 6- Sabur Saminin ruhsatname alma- Ustiindao «Baknkoye i§liyen otobiislerin 
muteaktben Devlet Suras1 luzumu muha- d h d b" b .. k" d d h'bl · · dan Kurtulu~ - Beyazl athn a oto us ugun u urumu zor ur, sa 1 en ge<;1 • 
keme karanm ihtiva eden mazbata okun- S b · dl · · I k )' d i lctmesine miisaade edilmesi ve a ur nemzvor, a e enm aza tma az1m zr. 
du. Mazbatada yol uzluk iddialan mad- Saminin bu mii aadcyi sermaye ittihaz e- ~imdilik yeni hat ac;mag1 pek muvafzk 
de madde tespit edilmi~ti. Muhiddm Us- derek lzmirli Kanlarcwglu Etemle bir bulmuyorum, onun ic;in bu arabalardan 
ttindaga aid kiSim dokuz maddede lop- mukavele yapmak suretile her ay 500 ve bir klsm•mn muhtelif hatlara dagltzlmasi 
lanm1~h ki yalmz bu kumm okunmas1 bir mahsuben 2500 lira, aynca bu i~leri taki- ic;in riya~elten muavin Ekrem, fen i§leri 
saatten fazla siirdii. Bunlar, hulasa ola- binden dolayi komi yoncu Kadriyc ayda ve ik ••ad miidiirleri toplamp karar vere
rak ~oyle idi: 150 lira ve pe~inen 500 lira tern in etmi~ lim.» diyerek yeni hat a zlmasma ta -

1 - Otobiis i~lerinin bir elden idaresi olmas1. Bu hususlardan dolay1 240 mel raftar goriinmedigi miiteak1ben bir c;ok 
bahane edilerek merkeze almmas1, bu i in maddeye gore, Jiizum muhakeme karan kimselcre otobiis i letme miisaadesi veril
mahiyeti itibarile daha ziyade alakah da umumi heyetc;e ittifakla tasdik edil _ me i ve bir <;oklanina ruhsatname itas1 i
Emniyet 6 nc1 ~ube miidiirhigiine veri!- mi ti. !;in emir verilme ·i, l\1a<;ka - Beyaz1d hat
mesi veya te~kil edilecek bir idareye bag- 7 _ Evvelce Belediye fen heyeti me- tmm ac;1lmas1 ic;in komisyoncu Kadri is -
lanmasi laztm gelirkeo boyle yapllma • muru iken vazifesindeki lakaydi. in den min de birile otobiisc;ii Kemalin bu hatta 
mas!, otobiis i§lerini tanzim eden bir ta- dolay1 istifaya mecbur edildigi soylenen araba i~letecek kimselerden araba ba ma 
limatnamenin usulti dairesinde ihzar ve Refetin bir taklm kombinezonlar tertib e- 300 - 500 lira para toplamalan ve bu 
tahkik ettirilmemi$ olmasJ. derek muhtelif hatlarda c;ah§makta olan hadi·~den 'sonra Kadrinin otobiis i§letil -

Bu hususlardan dolayt ceza kanunu • otobiis sahiblerinden menfaatler teminine mesi i~ini takib ve kolayhkla iniac etme
nun 230 uncu maddesine tevfikan kalh~m1~ olmas1, _;)i§li - Beyaz1d hattmda inin otobiisc;i.ilerin memurlar hakkmda 
takibat liizumu hakkmdaki karar, ittifak- araba i§letmek iizere miiracaat edenlere fena du§uncelerine yol ac;mas1 ve buna 
Ia tasdik olunmu~tu. Refetle gorii melerinin tavsiye edilmi benzer hadiseler 1ikredilmekte ve mi.ilki-

2 - Otobiis talimatnamesinin 52 nci bulunmas1, Refetin bu hatlara otobiis i - ye dairesi liizumu muhakeme karan las -
maddesine istinaden otobiisc;iilerden ah - letmek iizere lzmirli Halid ve Niyazi ile dik edilmekte idi. 
nan taa:hhi.idlerle Belediyeye temin edi- mukavele yaparak defalen 400 ve ayda Bu mazbatadan sonra Temyiz mah -
len ruhsatnameyi geri alma salahiyetinin 300 lira menfaat temin eylemeleri gibi kemesi Ba~mliddeiumumisinin ~u iddia • 
ve yolsuz hareketinden dolay1 lecziyesi husu~lardan dolay1 miilkiye dairesince name i okundu: 
icab eden ve bir otobii iin eski sahibine ta- verilen liizumu muhakeme karan da ek-
hakkuk ettirilmic olan cezanm yeni sahi- «Muayyen maddelerde, vazifelerini 

Y •t"~· ... •Je tasdik edilmi ti. ihmal ve suiistimalden su<;lu 1stanbul 
bi i<;in tekrara esas tutulmas1 dolay1sile 8 - Otobiisc;iilerin ufaktefek yolsuz - Vali ve Belediye Rei i Muhiddin Ostiin-
Ceza kanununun 228 inci maddesine go- luklar sebebile ve belediye enciimeninden dag ve muavini Ekrem Sevencan ve Be-
re, muhakemesine clair Miilkiye daire- k ) d )" ·· ··1 d arar a mmasma a n rum goru me en lediye fen i•leri miidiirii Htisnii ve Bele-
since veri len karar da ittifakla tasdik edil- seferden menedilrr~' ··i \'e ceza tatbika - diye Varidat miidiirii N e.,.t haklarmda 
mi ti. d ' · · ·-tm a mii avi muat"'""' ' """pme riayet Oahiliye Vekaletinin emir ve tcnsibile ya-

3 - Belediyece iltimas ve iltizam olunmamas1. p1lan tahkikat iizerine Devlet Surasz umu-
gorenlere verilmemesini temin i~in ruh- Bunun i~in de 230 uncu maddeye go- mi heyetince cez.a kanununun 230 ve 
satnameleri istirdad olunanlara eski hat- re, Ju"zumu muhakeme kararl ver1'Jm1'•t'1. 240 d • nc1 rna delerine tevfikan son tahki-
larm dag1hlmasmdan sonra yeni hatlar a- 9 _ Marka • Beyazzd hatt1ndak1' •o- k d · · 1 1 1 7 -r • atm auez a iye erince ac;z masma -12-
~llmast, Aksaray- B~ikta~. Y1ld1z • Y e- for ve bilet~ilerin yolsuz hareketlerinden 938 tarihinde karar verilmi§ olmakla ken
nimahalle hatlanmn i§letilmesinde kanu dolay1 otobiis sahiblerinin ruhsatnameleri- dilerinin celbile duru malannm icras1 ve 
nl mevzuata riayet olunmast. nin istirdad1 dolay1sile ceza kanununun u lanmn iibutu takdirinde tahdidi ct"za 

Devlet ~uras1 Miilkiye dairesince bu 24 nc1 maddesi hukmiine gore lUzumu o\ 'lffiM~ taleh olunur.«» 
hu usta verilmi§ olan liizumu muhakeme muha!.:eme karan da umumi heyet~e tet- Bundan sonra celse tatil edildi. Ve 
karan da ittifakla tasdik edilmi§ti. kik olunmu~tu. Okunan mazbatada bun- ogleden sonra saat 14 te duru~ma tekrar 

4 - Mac;ka - BeyazKl hattmm ac;•l- lar dart maded halinde hulasa ediliyordu. ba§ladz; once Muhiddm Ostiindag ev -
mast ic;in baz1 kimseler tarafmdan veri- I - Ekrem Sevencan ba:z1 arzuhalle- yelden haz1rlam1 ~ oldugu miidafaaname
len mii terek arzuhal kabul olunmad1g1 ri muameleye koymamt§, buna mukabil sini okudu. Muhiddin Ostiindag, hak -
halde 11 giin sonra aralannda birinci ar- muameleye konulmamas1 laztm gelen kmdaki kararlann ittihazma esas olarak 
zuhalde imzalan bulunanlardan ii~ ki i- baz1 miiracaatleri tervic; etmi~tir. gosterilen e bab1 mucibenin hadiselerin 
de dahil olmak iizere miiteaddid imza ile 2 - Cezah arabalaru tarih sua~ile hakikatine ve mahi ebne tevafuk ve te
verilmi~ olan ikinci arzuhalin kabul edile
rek hattm a<;llmasJ, bunun ic;in komisyon
cu Kadri ile otobiisc;ii Kemalin onayak 
olmalan ve Kadri ile Kemalin buna mu
kabil yeni hntta araba i~letecek olanlar
dan 300 - 500 lira menfaat temin etme-
Jeri ve bu muamelenin paramn toplan
masmdan sonra bitirilmi~ olmas1, Arab 
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hhgile tekrar hallrla mlar diye. 
Bunun haricinde sec;ime alaka goster

mek lazzmd1r. Yukanki izahlarda gordi.ik 
ki Ti.irkiye Btiyiik Millet Meclisi se
~imleri devletimizin temelta~ml te~kil e
der. F erdi ve ic;timai hay at ve bekam1z 
bunu kat'iyetle boyle emreder. Hepimizin 
go ·termege mecbur oldugumuz bu alaka-

servi e <;lkanlmalan suretile vatanda§lar tabuk etmedigini izah etti. 
arasmda farkh ve istisnai muameleler ya- Bu meseleler kar~1 mda masile aldtgl 
p1lmas1 keyfiyetinde, mtilkiye dairesince tedbirleri zikretti ve dedi ki: 
verilen liizumu muhakeme karan ittifakla «- Nihayet bu tecri.ibelerin vcrdigi 
men'i muhakeme karanna c;evrilmi§tir. der~lerden istifade ile otobiis i lerini vo· 
Buna sebeb, bu fiillerin nelerden ibaret luna koymak, muayyen ve yeknasak usul
olduguna dair madde ve i im ta<rih edil • lere baiHayip salim ve diiriist bir mecra
memesi ve kararda i.ibut delillerinin be - da tedvinini Lemin etmek i.izere 52 mad
yan olunmamas1d1r. delik bir talimat tanzim ve daimi encii-

3 - lbraliim admda birinin Sirkeci _ mene ta dik ettirdim.» 
Bakzrkoy arasmda otobiis i letmek 1c;m Muhiddin Ostiindag, bu husustaki 
mi.isaade talebinin reddi, Ahmed ~enoto miidafaalanna u noktay1 da ilave etti: 
admda birinin istidasma cevab verilme • «- Aradan bir buc;uk sene gec;ti, biz 
mesi, Ekrem Sevencanm emrile a<;llm!§ ve su~lu .amlanlar i$imizden aynlm1~ bu .; 
on otobiis i~letilmesi daimi enciimence lunuyoruz. Halbuki hakk1m1zda tahk1 • 
kararla tmlm1 bulunan Emirgan _ Emin- kat yapan miifetti ler hala lstanbulda ay
onii hattmda kendilerinden evvel ve da- ni vazifenin ba~mdadular. Usul iiz. go • 
h 'd f 1 riilen talimatname de hala mevkii mer'i-a miisat iat ar teklif ederek miiracaat 
cdenler bulundugu halde 8 otobiisiin yettedir. Su halde aleyhimizdeki iddia -

t F rans1z gazetesinin bu tehdidi halya 
~:af1ndan bir iha ~eklinde telakki edil-

1~ ve Yemen hiikiimdan imam Y ahya-
Ya d b ·1 · t' 

1 a u yolda malumat ven m1~ ~~·. . 

k rnam Yahya Londradaki F1hstm 

Mes'ud bir dogum 
Jamanak gazetesi sahib ve ~~m~har

.. Mell'k KIV'un bir ktz ~cugu duny~-rl.l't v:. .. ·· 1 dt 
1 , t' Yavruya uzun omur er -ya ge m1§ IT. . 

1 
. ve babasmt tebrik edenz. 

hgl degil, belki diin ve bugiin i<;inde ya
~adlgJmzz hakikatlerden dolay1 gidilecek 
en dogru yolun bundan ibaret olu~unun 
biitiin millet~e takdir edilmekte bulunu

§Udur. 
Herkesin bildigi bu hakikatleri tekrar 

elmek faydas1z degildir. Pek az ihtimalle 
aved unutanlar varsa onlart olanca can-

yl, bilenlerimiz bilmiyenlerimizi tenvir ve 
hamaratlanm1z tembellerimizi tahrik et
mek suretile behemehal temin etmeliyiz. 
Biz milli vazifelerin bundan daha biiyii
giinii bilmiyoruz. 

YUNUS NADI 

Kara Eftim ogullarile ortagma tahsis e- Ian serdedenler, kendi sozlerine kendileri 
dilmesi ve Kurtulu~ • Beyazzd hattmda de inanmlyorlar demektir.» 
S b Muhiddin Ostiinda~m miidafaaname-

a ur Saminin on sekiz araba ~ah§tlrma-
k · si bir buc;uk saat siirdii. Ve celse tenef-

sl, omi<Von ve daimi enciimen kararla -
fi.i ic;in tatil edildi. 

on h · &resin de Yemen murahhas eyetme 

r== SELMA ve 

er, annes! 

J GOLGESi 
~ T y azan : SertJer Bedi 

efrika : 62t.................... k 
S · hyarak §UUra bo~alan gizli ve ~apra~~ 

adt onra biti§ik odaya dogru kac;an ses~IZ bir ruh hayahnm ~izgilerile dolrnu§t~. Akg· 
tnlar, sonra a~agl katlardan ko§u§an ~~- Zl i~eri batik ve c;enesi boynuna ~ogb~u . I: 

:aantlar .. polis .. dolabm iisti.inde intih~n 15" k 8 .. .. .. du" b1rak yemt~ 1r m 
,, ed b M k b t h st tl. utun vucu ' y • • di 
kik en ir kagld.. uayene, ISa lr a sanm miit:hi~ sanc•sile .kiVT~.lrn•~ gibly :d.-

at ve toprak..: Masa gene bu masa, yal Korkunc bir derun'i mucadele ge<;IT I 
ndtz iistiindcn k1'tab ve gazeteler kalkacak; R h b" t" eytanlan ve u gi belliydi. u unun u un ~. . . 
p Var gene bu duvar, pencereler gene bu zebanileri gozlerinin altmdakt ihllr~.s !.u-
d~nc~r~.er ... Bir adese bak1§ile gayet sa . ." .. 1 e e i.i•ii•mii~ti.i. Bumunun ustun-
" &oru b k uhayy vasl gog ! . ' • d G"~ .. b' denbire ley . ?en u manzara, anca m d- de yeni c;tzg1ler var 1. ogsu tr 

larte tnhkal ettikten sonra korkunc buul' : k lk 'ndi ve agzmdan derin bir nefes 

I 
nt alabilirdi. F akat N evzad hay a 101 a lp 1 .. d" emi•ti ca h bo aid!. Biitiin vucu u gev~ • . 

• 
1 ~1lrrn1yor, bOyle anlarda biitiin ru u- §Y ataktan kalktJ ve Nevzadm yan ... n~an 

nu kaplayan ~ogvkkanhhk i~inde Selma- h I ~ti Ona siiri.indiigii halde yuzune 
}'a bakzy<lrdu. IZ a g . b t rdu ve ote-

1( bakmadl. Masanm a§ma o u 
~ adm, karyolanm tahtasma yasladt- r kA~tdlanna acele bir§eyler yazdlo 
g·1 kollanmn iistune ba•ml kapamt~. ses- m ag ~ kalkt1 ve titreyen elile 
S1~ ' k ' Sonra ayaga 

' ~~~ ITlyordu. kagld! Nevzada uzattl. 
1<: Nevzad ona dogru bir iki adtm attl. Ka~Jdm i.istiinde, franstzca, §U sallrlar 
d alktp oturmasmt ve anlatrnastm ernre-
ll'lecekti. F akat Selma, buna liizurn kal· va~J~tihar ediyorum. Kimse mes'u.l de
k addan dogruldu. Yiizii. tanmrntyaca! ·'ld' Cenazem Trabzona 11akledrlecek 
a ar Y b b kl . t'l" na ug- gr rr. l k . D son ra a anct uru§U ann IS 1 as! . ve babamm .1/GT!ITJa giimii ece trr. u 

n flll§h. lri gozleri klsi!ml§, ka§lan, aks1- vazifcnin ifasrm oatand~rm vc dosturn 
e, Yukan kalkm1§, aim birdenbire pat~ 

Nwzaddan rica ederim. 
Selma Rag1b>> 

Nevzad kagzd1 okuduktan sonra, Sel
mamn yuziine bakacagz yerde tekrar ka
gtda bakll. 

Selma, kederli ve azimli, alc;ak ve agzr 

bir sesle: 
- Silahtml ver, dedi, odama f(idece-

~im. iki dakikadan fazla surmiyecek. 
Nevzad kag1d1 Selmaya uzatarak ve 

yere bakarak: 
- lyi! dedi, bundan ba~ka yapabi!e

cegin hic;bir ~ey yoktur. Fakat bira~ ~ur! 
Kadm sessiz bir !;lghk kopanr ~1b1: 
- Hay1r! dedi, vakit gee; me in ..• 

lradem gev~r. 
- Biraz dur, bu un beraber gotiire-

mezsin. Otur ~uraya! 
Karyol mn ayak ucundaki divam gos-

terdi. 
Selma, yiizii bembeyaz, ka~lan kal • 

k1k, agz1 yan ac;1k, bir somnambi.il uur
suzlugu ic;inde hareketsiz duru ordu. 

N evzad ba~mm hafif ve kat'i bir hare-

ketile tekrarladt: 
- Haydi, otur i 
Selma itaat etti ve divana oturdu. Fa-

kat hemen dirseklerini dizlerine koyarak 
yorgun ba~101 avudannm i~ine ahm 11. 

Nevzad onun ruhundaki ~tbanlan 
de mcge ba~lamak ic;in, ilk olarak su sor
guyu tercih etti: 

- Ba~tan anlat I dedi, babam nic;in 
ve nasi I oldiirdiin ~ 

Selma, oturdugu yerden yan dogru
larak ve omuzlanm yukan dogru atarak, 
ba§l dimdik, goLieri bi.iyiimii , agll yan 
a<;Ik, boynu kopacak gibi gergin, kabar
ml gogsiinde boguk bir es yuvarhyan 
kuru bir i~ c;eki ten onra, sessiz bir hay
km Ia cevab verdi: 

- Babam1 ben oldiirmed!m, Nevzadl 
Davay1 kaybettigi i~in ... Sana anlattzgim 
gibi ... Intihar etti o ... Den oldiirmedim 
onu ... 

Birdenbire ayaga kalkll, iki ad1m geri 
ath ve hirer pen~e gibi sertle~n ellerini o
ne dogru uzatarak avazt <;1kt1g1 kadar 
hayk1r cak.m gibi gozlerini alabildigine 
a<;h; fa kat boguk ve alc;ak bir sesle devam 
etti: 

- Hepinize, biitiin insanlara, biitiin 
erkeklere, 0 oldiigii i<;in dii~mamm. 

!:~sini birka~ pa~aya boJen bir ln~k·
nktan sonra: 

- Babaml ben ~ok severdim, dedi, ve 
babamdan ba ka hi<; kimseyi sevmedim. 
Babam1 o kadar severdim ki ba~kalanna 

dii man oldum. 0 oldiikte .• sonra diin
yamn gene e ki i gibi devam etm~ ine 
tahammiil edemiyordum. 

Nevzada yakla~h ve iki elini de onun 
yiiziine dogru salhyarak: 

- Sana bunu na zl anlatay1m? dedi, 
bu ~lis bana babam olmeden evvel gel
di. 0 dava beni deli etmi~ti. Babamdan 
ziyade benim akltm1 ba~1mdan alzyordu. 
Sinirlerim oyle bozuldu ki beni lstanbu
la gonderdiler. Si li hastane inde tedavi 
edil..l' ""· sonra Frans1z mektebine veril
dzm. Fakat akhm orada idi. Tatillerde 
gidip g liyordum. Baham dava 'I kaybe
dip de kendini oldiirdiigii zaman oraday
d!m. c;tldudlm. Kac; defa babamm tiife
gini alarak sokaga hrlamak istedim. Ba
bamm hasmm! oldiirmek i tiyordum. 
Kulagma m1 gitti, nedir, herif ka<;h. Ben 
~1lgma donmii tiim. Evin i inde oniime 
gelenin iistiine yiiriiyordurn. Beni bir oda
ya k pathlar. H1rs1mdan perdelerin sa
c;aldanm yoluyordum. Fa kat bak, sana 
ilk (;inayetimi anlalay1m: Odaya a~1k 
pencereden kom unun kedisi girdi. Ku
laklanmn ucu kesik. s1 ka, tdtir bir ke
diydi. 

CArkaM llar) 

Eski V ali ve B lediye Rei in den son
ra, eskt muavm Ekrem Sevencanm mu
dafaalan dinlend1. Ekrem ezct.imle de
di ki: 

«- Ban a i ·nad olunan su~lardan bi
rinci i lbrahim admda birinin Bakukoy -
Sirkeci hattmda i ·letmekte iken 30 3/ 
93 7 tarihinde ruhsatnameleri istirdad ve 
bil<ihare ce1alan affedilmi alan 3268 
,.e 3353 numarah otobiislerinin gene es
ki i gibi Bakzrkoy hathnda i~lemesine 
miisaade istedikleri halde taraf1mdan 
T opkap1 - Sirkeci hattma verilme i key
fiy-·idir.» 

Ekrem, kendisine isnad edilen di~er 
su~lar hakkmdak1 miidafaalanm yapt1k· 
tan sonra dedi ki: 

«- Muamelenin seyri ve neticeleri 
ortadad1r. Kan11nlara, nizamlara, icabla
ra ve kanunlann Belediyeye vcrdiRi sa
lahiyetlere aykm hi~bi1 nokta yoktur. 
hatlarda, ham ve tahsis de mevzuubahi 
de~ildir .» 

Digerleri de miidafaalanm yaphlar. 
V a kit geciktiginden cluru maya yann sa
bah 9,30 da devam edilmesine karar ve· 
rildi. Y annki celsede Miilkiye miifetti -
lerince tanzim edilmi~ alan 750 sahife
lik fezleke de okunacakhr. 
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1 
b'l' ,: f ydalamyoruz F azla masraf I baba §efkatile Hakk1 Erdemiri, sorguya I lnonii bir frrrncr ile kar,rkar,rya I sma yiizde 75 • 80 nispetinde para ver-

11.. a§ arat' 1 tnct sa e.... 1 use&, a · • . . .. . A • • 

1vtilll Sef, vapurda muhtelif zevatla edince kaybediyoruz. Nitekim b1r ara, crekh: . . , . . - T e§ekkur edenm. Ka£1. Se~ gel mek mecbunyetindeyim. 

- Kac; ya§mdasm? 
- K1rk, ktrk bir ..• 
- Anadoludaki oteller hakhnda ayn ayn konu H . ·ye Vekili 

21
·yan ettik f•e yeniden ba§lamak - l§m, san atm hakkmda fik1r verba- bakahm, Ahmed R1za Tolay! Ne I§ ya- Bundan alti ay evvel, bir fabrikaya si· 

~ .. k §lllU~, anc1 epeyce · ' !h . I 'kA 1 • d' } · · · ~ rii Saracoglunun ~hre muvasalat sa· icab etti. Ti..irkiyenin her tarafmda ~ek • na.. riacd~nn, §I .ayet en~ n~. ~ · · ... h. piyorsuEnk? k . • f d' pahrki~kver~I~limT. kYahudi vatanda§lardan 
malumatm var mi} 

atmi sormu~. bu arada Bolu meb'usu tebe gidemiyenler bile sinemaya gid1yor· - en un, san atlmm. ugun u 1 h· - me <;IYIZ e en 1m.. !a . 1 etllm: a as, yi..izde 30. 32. Her 
F'ethi Okyar k d' · · t'h b mintakasl l B u··zel Avrupa filimlerini turkcre· yael §Udur: Parcra meselesi.. - Fmmn var mi} Ihlimale kar§I yiizde 35 uzerinden hesab 
h k 

, en lSlne m 1 a ar. az1 g . . p 1 · d k"" y K d' · d 1 d k · · F k M · a kmda izah t · t' I 
1
• kl kend: filimlerim1zden fazla IS· - arcra mese es1 ne erne r - ar. en Imiz e era I§ITIZ. e ere get!Tttlm. a at mal, ersme 

a verm1~ 1r. e§ 1rme e • · b' k b'I d k · · Bu musahabeler devam ederken filim tifade tern in ediyoruz. - Efend1m, 1r ISim o~omo 1 ye e - Kac; sen.ebk fmnclSln? gelmceye kadar takas fuladt ... Be~ ~u rna· 
ahnml§, Suvat t 10 50 de Dolma - _ FT icrin harice nekadar para ve· parcralan bulunam1yor. Alakadar maka- - 30 senebk... h satml§ bulunuyordum. Mu§ten 1se onu 
bahc;e nhhmln' sa a 't . 1 •m? rna miiracaat ettik. Netice f<Ikmadi. Ana- - N as1l bnnc1 oldun) gi..imrukten c;Ikartam1yor, aradaki fark1 

1 a yana~m~ 1r. nyorsunuz . · 1 · d d · · · · · smet lnonii ve maiyetindeki zevat, _ Senede 200-250 filim ahnz. Bu fi- ~o.Iunun b1r~.ok yer ~nn en 7 p~rcralar .- S!mtdCI!!kten ba~hyarak ... Arne- sen ver d1~ordu. . . 
nhhm taraf

1
n 1 ·· .. c" kapidan 

1
. I · f't 1 rl yu"z dolarla iki bin dolar Ishyorlar, gonderem1yoruz. ~1md1hk en lehk yaparaktan biiyuduk. - Peki, bu aradak1 fark, nereye gi· 

h a ac;1 an m;un u 1m enn 1 a a . . . 1 · 

D
ususi daireye girmi~tir. arasmda tehaluf eder. miihlm

0
thtlyakcunlz bub ... ! - s

8
tanbfulda kac; fmn var? d1yor? . k ih l b' k olrn b h d _ 0 birak. Haria nekadar para - erne parcra u am1yorsunuz? - 1 2 mn ekmek ~1kanyor~ - B1r ISm! racat~1 ann, tr Ism! 

a a ~e saray1n a ;.. n: - Evet. .. Elimizde otomobiller A- - Sen nerelisin? da mutava~ ,ntm veya mutavass1lann eline 

Inu~olmabahc;e sara!1~1n list .~~~mda~i ver_?rTetebbiie bagh meseledir. . merikan mam~latmdand1r. Amerika ~ ile - Zafranbolulu.... • . gidiyor. Alameratibihim taksim ediyor • 
iirtU 1.~§e~ salon ... M1lh ~f lnonu, ye§Il _ Tahminen de soyliyemez misimz? aram1zda henuz anla§ma yapilamadigm· - En son, ne vaktl gtttm Zafranbo- Jar. 

lu h1r masa ba§mda ... Masanm tam _ .,00_250 bin lira... dan otomobil malzemesi ve yedek klSlm· ]uya?.. - <;are nedir? .. 
ortasmda bir Istanbul haritasi goze crar· _ S de ekadar yerli filim yap1yor· Jan gelemiyor. Parcraci!ar, bizden c;ok pa· - Bir buc;uk sene var. Duramad11n - Fikrim yok. ButUn memleketler 
h~Yor. Defterler, kag1dlar ve yontulmu§ sunuz? ene n ra istiyorlar. Yepyeni kamyonlar, parc;a- gel dim. bun dan muteessir. Umumi derd olan bu 

1 
1kkac; kalem ... Tir§e bir abajurdan tath _ 

2
_3 filim yapiyoruz. Bu Ul): filmin sllhk yu.ziinden muattal kah~?r. - 182 fum, nekadar un sarfeder meseleye umumi .bir ~are ister. Mesela: 

§1 damlalan dokiili..iyor. bize 65-70 bin lira maliyeti vard1r. - VIlayet hududlarr dah1lmde 750 gi..inde? Romanya da aym vaz1yette .. 0 da aym 
F' ~nii~.ii, yalmz degil. Dahiliye Vek~l~ _ Bu par ada, tiirkc;eye c;evirdiginiz hususi. 850 taksi •. 11. ~ otobiis, 650 kam • - Oc; bin c;uval u_n sarfiyah ~ar. Fa- lsllrabl c;ekivor. Petrolu, arpasl, bu~day:, 
l-J~Ik .Oztrak, Parti Meclis Grupu .. reisl filimlerin masrafi da da~ ·: mi? .• Y?~et var. B.en yl~ll_ll .1ki sen eli~ otomobil- kat fmnlar fazla gehyor. ~ele~1ye .kon~ ~Isl.n. ~ar. ~hracat yaptyor. Fa kat lstedi-

lrm Uran, Vali Lutfi K1rdar, Kutah· _ Hayul ciyun. GaraJ sah1biyun. Kend1m de ~0 • trolunda ya,Iyoruz. Beled1ye, 1mahyey1 g1 g1hi 1thalat yapam1yor. 
ra llleb'usu Vedid, eski yaveri Fikret At· - Sizden ba§ka filim ~eviren var IDI? forum. Parc;acJlarla temaslm var. Biliyo- az veriyor. Para kazanamlyoruz .. Bir se- . Romanya firmalannm. bu yuzden tn-

Yanmda bulunuyorlar. _ y ok gibi ... y almz bir muessese var. rum. Bu parer a meselesi bizi... ne evvel 190 fmn vard1. Zarar ett1ler ka- p,11lereye ohn 8-1 0 senehk borclanm te-
Saat tam on be§... Herkes ayakta... iki senede bir filim ancak c;evirir. - Ba§ka ?... pattilar. lmaliye iicreti un fiatt uzerin- diye edemediklerini gec;ende i§itmi§tim. 

~ef de ayaga kalkti. Valiye soruyor: _ Bu endiistri kurtarmiyor diyorsun - Senelerdenberi, esnafm, Belediye- den hesab ediliyor. Belediyenin verdigi Sebebi, Romanya hukumetinin doviz 
- Ka~ kazamn mumessilleri geldiler?. nin plaka rusumu yiiziinden... maktu iicret yetmiyor. Fmnlar azahrsa, mi..i ·aadesi vcrmemesi ... 
- 11 kazanm... oy~mg~·hilde §oyle boyle kurtanyor. - Bu meseleyi belediye ile aramzda bu ucret Hfidir. Yunanistanda filan h- - Bu takas i§ini yapanlarla yann i<;in 
- Hepsi buradalar m1? Fakat istenilen derecede hasllat temin et- halledersiniz. Sayle bana, !stanbulda kac; n.~lan tahdid et~i§lerdir. Dogrusu bu gorii§sek ... Bakahm, o~lar ne dii§i.in.uyor-
- Evet... otomobil §Oforu var} yuzden zarara ugruyoruz. lar?.. Sarursam bu vaz1yet, daha ztyade 

V Oy!eyse, hirer hirer gelsinlerl miyor.Yunanistandan tiirk~e filim isteni. - Be§ bin otomobil esnafi, yani §O • kValibLutfi KI) rkdar -HEfefndim, .fmn hu u i ~kaslFdbn.~onra lha~~) doldd~~. 
e ilk olarak Beyoglu kazasmdan foru var Bunlan 400 ii l h'b' c;;o tur u mem e ette.. er mna 1sa • - vet.. a n a rna gon er 1g1 za· 

Naci ipekc;iyi bizzat lsmet lnonii davet yo~~vetf 500 ii h~m §ofo/ he mal mhib' 
8

\ 
1 k~· bet eden sat!~ miktan az dii$iiyor. Kaza- man, bazan ylizde yiiz elliye kadar ta· 

tdiyor: ' Jeri· de •ofo" ' m sa 1' 0 e I- namtyorlar. (130) kadar fum olsa, ida- kasa gittigimiz oluyor. 
- <;ok guzel. Ba§ka? • r.... y t I I I h 1 b' - Gel og~lum kar•una .. Ne i§ goru· 1 M 1 h'b'l f" d k' f k"" re edecekler. S1hhiye ekaleti de nite • - tha a~I ar a i racatc;1 ann 1r ara· 

Y 
• - MISlr .. Suriye .. lrak, ran.. - a sa I I e §O or arasm a I ar r k' . db' . 1 . 'k 1' k 'I b' k I I k b I orsun) h ~ f'' b' 'kt' . I h'b' 1m, aym te m eczane erm m1 tanm a· ya ge 1p onu;mas1 1 e 1r o ay 1 u u· 

· 1 Buralan memnun etmek iyi ir· - yo or para m mr, rna sa 1 1 o- . .. . . . • 
- Sinemac

1
y
1
ml ~Y·· Nicrin dii§iinuyorsun ?.. lur. z~ltmak suret1le ald1. 0 gundenben §I· naLthr samyorum. .. . . . 

- Ani b k ] _ .1 k T'' k 'II t' • .. k ·1 .. l kayet eden bulunmuyor. - 1§, zamana gore tedbuen taym et-
at a a un.. - Efendim, onlan memnun e<~ece ur m1 e mm orne a1 e relSl smet d' 

Naci f k · 1 1m w ba§hyor· k d . . k 1 .. .. .. h k lb' b' kt .. . - Fmnlar yan yanya kapamrsa, ek- mekte 1r. 
pe <;I an a aga . H I biiy:.:k filim yapmaga u retlmiZ yo • dnonhunun . asslasd a I, IT no a uzenn· mek nekadar fark eder? - Muayyen bir tedbir aklma gelmiyor 

k
1

- Sinemac1hk, iyi bir yo!~ g~rdi: a: _ Ne kudret istiyorsunuz? e e emm1yet e urmu§tu: . . k 
lliizda ragbet fazla .. Vergiierin mmes1, B b' f" B b' f" - Ymru, otuz para far eder. demek ... 

helll . h lk b" "k b' - 60-70 bin lira laz1m her filim i<;in .. B- d j§ m ho or .... 
1
• e§ ~nl §O or... - Ekmegi kac;a sahyorsunuz? - Hayirl Bu cihan~iimul dava, ci-

h' smemac!lara, hem a a uyu. IT - Bu kadar para ile olur mu? uyuryu a~ vbe eb~en 'II ave ether: - 9 buruk kuru•a .. ~ han~mul bir tedbirle hallolunur. 
1Zlllet oldu. Hepimiz memnunuz. Sme • "' • -"' I 'ld" - Bizim olc;i..imuze gore olur. <;unkii - E am e§ In ale... - Demek fmnlar roktur diyorsun. - Mekanizmayl ihracalrllar kulla • 

:·•~Cl arm yuzleri bu sene epeyce gil u, t " " 
1
y efendim, onlar yi.iz metre bir filim i<;in - ve • - Evet efendim.. myor, 1shrabm1 siz ithala~Ilar crekiyorsu~ 
1 Yaziyettedi'rler. b f')' · · 1 B' · · Bu"tu"n otomobi'ller Amer'k 1 1 in metre lim crevmr er. IZ Ise, ii~ yt.iz - • I an mar- smet nonu, muteakiben Vali Lutfi nuz I>> 
- Bir§ey soylemek ister misin? • metre filini almak ic;in, en fazla be§yuz kasl midlrlar? Kudara donerek ~yle buyurdular: fsmet !nonii, hu en ~apra§tk menu· 
- Hay1r efendim. Hirbir §ikayetimiz · · • A d b'• f k H d h • 1 d 
k 

-s metre crevmnz. ra a ta 11 ar var. - emen e eps1... - Gori..iyorum gazetelerde ... Ekmek lar uLerinde, suallerini orlaya ah an a• 
~o lur. Bazi ku"ru''k temennilerimiz oldu- K 1 d f 1 d A 'k b'll ' k' h - " - om§u arun1z a i im en iistrisi ne - mw an otomo 1 en, ne va 1t • i§ile me~gul oluyorsunuz. Ben de bir za· vanm en can alacak noktalanna tevci 

ha e? en en mem e e e gumege a§ a I manlar, bu mesele iizerinde esash tctki • cderek; butiin derdleri hirer hirer ortaya &1.1 Zaman, kaymakamhgw a mi.iracaat edi- ld t b · I k t · ~ b I d ? 
Yoruz. Arzumuzu yerine getiriyorlar. b d d k d be - Hi~ irin e stii yo yo • - Mutareke en ri... kat yapml$tlm. dokiiyordu. 

- Sinemarlar, ge~ vakte kadar ai):Ik Ni<;in seyyar sinemac1hk yapmiyor· - Peki Amerika markasi otomobil Sonra, tekrar fumc1 Ahmed R1zaya Otelci Osman Belir 
kah:; Jt mu? sunuz. Koylere gitmege ni~in beves etmi- ahyorsunuz da pan;alanm neye beraber donerek suallerine devam etti: hhala~tdan sonra, Oz.ipek Palas ote· 

- Haytr efendim. Tam onhirde ka· yorsunuz?.. almiyorsunuz?. - 182 fmnda ka~ ki§i ~alt§ifOr? Ji s hibi 0 man Beliri c;a~ud1: 
Pabyoruz. - Bu ayri bir meslektir. Filmi, en u- - Do viz meselesi efenditn. ar~a - Sekiz - on ki~i ~alt~tr her fmnda... - N ereli in';) 

- Nizaml olarak kapani§ saati 11 de- zalc yerlere ula§brmak ister. Fi!imleri a- gelmiyor. Son giinlerde on bin dolarhk bir - Ekmek fabrikas1 hakkmda fikrin _ BigaJiy1m. Yirmi be~ senedir fs-
dir. Fakat bazan daha fazla ac;1k kalan· lanlar, ·bir §ehirde gosterecegiz, derler, miisaade verildigi, s<>yleniyor. Fakat az .. nedir? tanbulday1m. 
lar olmuyor mu?.. on §ehirde gosterirler. Tabit kontrol ede- Yetmez ki!.. Pa~aCI!ar ihtikar yapiyor· - • • • • - Mapllah .. Ka~ senelik otelcisin? 

- Olmuyor .. Saat (11,15) e kadar miyoruz. Simdilik, yalmz Parti ve Hal- Jar. Bu mese!e hakkmda te~kilatrrrnz na· - Yani Iazim mi, degil mi... _ 21 sene oldu. 
hal~ tam amen dag1lmi§ bulunuyor. kevlerindeki sinemalara filim gonderi • mma 4/ 9/938 de fkhsad Vekaletine bir - U.zJmd1r. Fa kat Istanbul biiyiik. - N as II ba§ladm L 

- Sinemalarm 11 de kapanmasl, u • yoruz. miiracaatte bulunmu tuk. Bu fabrikalan muhtelif yerlerde yapma· - Ufaktan ba§lad1m. Mustahdem o-
~Ulllt hayat i<;in crok miiessir ve liizumlu _ Oemek seyyar filimcilikte yapabil- -En ~k ali~ veri~ eden marka Ford h. Bir fabrika kafi gelmez. <;iinkii fabri· larak ... 
b1r i§tir. digimiz bu ?. degil mi? ka buyuk olursa, ekmek masrafh olur. - Y ani hi1metc;ilikle .. 
l - Efendim, esasen halk da buna a • _ Evetl - Efendim, ~evrole Anadoluda da- Bir c;uval unu on kuru~a naklederiz am- - Evct.. ~imdi Sirkecide Ozipek 

1§h. _ Koyleri dola§rnak, sinemacihk ic;in ha ragbet bulmu~tur. rna, bir ~uval unu nakletmek i~in elli Palas nnmile bir otel yaphrd1m. 

I
. - <;ocuklara gosterilecek terbiyevl fi· istifadeli bir§ey degil midir? - Ne oldu} Burada Fordun bir mii· kur·~ ister. Her muhitte bir fabrika bu- - Bina, kcndi maim m1? d t 

btn bulmakta mu§ki..ilat ~ekiliyor. Siz, _ lstifadeli. Fakat heves eden yok. essesesi vard1. Duruyor mu? lunmahd1r. Fatih, Beyoglu ve Eminonii - Hay1r. Birisi sermaye koy u. n· 
Unun ic;in ne dii§iiniiyorsunuz ?.. Takib edilmiyor. - Duruyor. . i<;in ayn ayn fabrikalar laz1m. Her semt- ~aat1 ben idare ettim. 
- Efendi·m, 

0 
mu§kiilat mevcuddur. . Par<;alari i~eride yaphramaz rnl· te ufak si tern fabrikalar kurulursa olur. _ Demek kiraCISm. 

A - Resmt vasitalarm seyyar sinemacl· . '\ c·· k" k k . . k b b J•. l'ster. d 
..-..letradl.gimlz filimleri bulam.IY. oruz ... Veka· d b yizr un u, e me Ic;m a a am a aJ - Evet efen im. b b' • k f I I rinin ne • lara yard1m1 i~in filim e bir ter iye gaye· Bi..iyuk tC§kilat ister. Ufak tefek Bu da pahahya mal olur. _ Okuyup yazman .;ar m• ~ 

' ze ter 1yev1 ~ocu I liD e 51·, yahud onun o"g~renmek istedig~i bir•ey F k d Ba~ka? ted k ld ~ • parc;alan yaptmyoruz. a at ayanml ~ • y 
b' en tedarik edilmesi mum un o ugunu olmahdiT. Biz bunu ic;eride yapabilecek - Ba"ka bir•ev yok. - ar. 

b
-ldirecekti. Bunun irin baz1 vaidlerde I h I yor. v • - Otelin ka~ ki~ilik ~ 
I 

~ miyiz, ~ift~iye ogretici filim er am Iya· - Nirin? - Kafi ... Te•ekkiir ederim. Gel ba- Ell' k' "l'k 
)J U~t•} r k k Ikmadi ~ ' • - I 1~1 I ... 

· ffiU§tu. • a at ar asl ~ · bilecek miyiz? _ Efendim, ~elige iyi su verem1yor- kahm ithalal~I... - Yemek veriyor mu? 
k- Filimcilik san'ah ilerlemi§ memle • - Bizim sermayemiz, buna kafi gel· lar burada. Ya yumu§ak oluyor, ya sert. lthalat~rntn soyledikleri - Veriyor. Her odada banyo, tele-
et~ ; :de, bu nevi filimler bol bol bulunur b · k f S Du 1 l tnu~ mez. -Celigi uraya getlrtse ... thalat ti..iccan aid rmen smet n- fon, s1cak su ... Yag1m1 bile kendim ya· 

- Bulunur. Y almz, filimleri, pro • 
l!rarnJa ·1· .. · · y k h1'r k' ra 1 avc:en gostennz. o sa, • .,. 

l:J1:;e terbiyevt filim seyretmek ic;in sine· 
lllay . a &Itmez. 

- Nasi] filimler getirtiyorsunuz?.. 
· - Eglence mevzulan bol olan filimle· 

fl •• , 

t·d~ <;ocuk filimleri getirtmek icrin n.e 
§ik• 1r almah? .. Her taraftan buna dau 
a' ,:Yetler i§itivor·:z. f':ocuklanrniZin hem 
k· · 1· ~klan, hem 51hhatleri tehlikeye maruz 
a 1Yor. 

AT:-: Efendim, bu nevi filimler, bilhassa 
~·•ada ~evriliyor. 

lt ;- Bari, fazla filim crikarabiliyorlar 

ti"- Maalesef hayir .. Almanyaya yap • 
l!ltniz her seyahatte bu i~le ugra§ITJZ. 

d :- Sinemac1hk, herkesin alakadar ol· 
}'~ 11~ ?ir san' at :1aline geldi. Bu endi..istri· 

l«;m burada kuram1yoruz? 

I - B'-:m seviyemizde olan memleket· 
er b' . B' 

0
_ , 1 ~1rn kadar da yapamam1§~ard1r. IZ 

j • • n daha iyi vaziyetteytz. F akat, 
~~ d h · r .. k" r··· a a 1!-::riye goturemiyoruz. -yun u, 
~ .. ~.l~rimizi harice satmak imkanlan yok. 
I' .,,:>cl~n anL1:~n milletler mahdud .. 
-:t~ak Suriye, Yunanistan ve MISifda 

~:-·:· - filimlerimiz ... Bir filim, fakir biit· 
f tn•?e 50-60 bin liraya mal oluyor. Ne
l(llf1e zarar ediyoruz. 

1 - Ekonomik bir filim ka~ liraya ~~-
1\ar) 

- 30 bin liraya ~1kar. g··: '.:' aptigmiz filimler dahilde ragbet 
oruyor mu? 

a - Daima ... Y amz bir §artla: Masraf, 
olursa ... Filimleri az masrafla <;evire· 

- istedigimiz gibi terbiyevi filimler _ Bu mihaniki bir i§ efendim.. Bir oni..ini..in masasma yakla§ll: p1yorum. Oteli ac;ah bir buc;uk sene ol-
yaphrmak icrin ka~ pa~a laz1m L . hesab i§i ... Orad a, crelige olc;ii ile su veri~ Otur azizim, adm? du. 

- Yaln1z para kaf1 gelmez. T ekms • yorlar. M uztar kaldig1miz. ~a~~n ~.urad.a Said Durmen. - Otele ecnebiler geliyor mu? 
yen ister. Ti..iccar kafasmm anhyacagi i§ da yaptmyoruz aroma, l§IIDIZ~ gorem1· Nereli in? - Geliyorlar. Arada bir, FranSlllar, 
degildir. . yoruz 1 Otomobil diyip g~meym. <;ok e· K1bn b... lngilizler, Amerikahlar dli liyorlar. Fa· 

- Birmci maddede para meselesl ge- deva.II vard1r. - Ne i~ yapiyorstm? kat efendim, personel yeti~tirmekte mu~-
liyor. Fa kat nekadar para?.. _ Evet, ba§ka? - Avrupadan sanayi makineleri, kulat c;ekiyoruz. Meyhane garsonlanm 

- Simdi ne soylesem yanh~ olur. • - En muhim ihtiyacimiZ bu efendim. fabrika malzemcsi getirtirim. Son z.a· otelde c;ah~hrmaga mecbur oluyoruz. 
_ lkinci derecede teknisyen meselesi.. Ba~ka diyecegim yok. manlarda, malum sebeblerden dolay1 - Ayni j~ de~il midir? 

Bun dan maksadm nedir? Filim creviren • _ Benzin nas1l ~ mu kiilat c;ekiyoruz. Fa kat bu derd .. sa- - De~ildir efendim. 
Jeri mi kasdediyorsun ?. _ B~ litrelik ~i~csi 76 kuru~a satlh- de bizim degil, beynelmileldir .. · <;aresi - Ne yapmah? 

_ Hayu 1 Terbiyecilik ayn bir i§tir yor. Evvelce 120 k~ru§tu. A.Ilah de~ I~- elimizde de gil. Para, klering, kontenjan - Mekteb ac;mah: Otelcilik ve gar· 

d 1
·1m1'ze zeval vermesm. Benzmden §Ika· vaziyeti, her~eyi tahdid etti. Eskiden ser· sonluk mektebi ... 

e:_ Terbiyeciler, mevzuu bulacak ~ yetimi7 yok. . best ticaret zamanmda, her§ey rahatc;a - Avrupa ~hirlerini dola~tm m1 ~ 
lar. Mevzuu yazacak adam yok ~u?.. _Benzin hukumetin miidahaleslle u- memleketimize girerdi. 1933 e kadar va· - Hay1r gidemedim oralara ... himin 
Onlan bulduktan sonra ba§ka ne 1ster • cuzlami~tlr diye not alabilir miyim? ziyet bOyle devam etti. Sonra kontenjan ba~mdan aynlamtyorum .. 

sin? b' 
- Efendim boyle fenni olsun, ter I· 

yevi olsun ogretici mahiyette filimleri Av· 
rupada da ~evirecek teknisyen azdir. · 

- San' atkar bulunur mu? 
_ Fenni filimlerde, san'atkara ihtiyac 

yok. F akat terbiyevi. fili~ler~e. ihtiyac 
var. Her filimde aym arttstlen kullanmak 
mecburiyetindeyiz. . . 

_ Orijinal olarak sizden turkl):e ~~~~m 
mi istiyorlar, yoksa onlara tiirkc;ele§tml • 
mi~ filimler1 mi gonderiy?~sunu.z? .. 

_ Tiirk<;ele§tirilmi§ flhmlen gondere-
. ru··nkii filim sahibi onlann gon -mey1z. y • 

derilmesine miisaade etmezl » 
~olorler Cemiyeti Reisi lsmet 

tnoniiniin huzurunda 
Bundan sonra, Soforler cemiyet: reisi 

H kki Erdemir Reisicumhurun huzuruna 
~ ld B" "k C:ef tipki bir mi..iddet <;agm 1. uyu y , . . . 

ayn ka]d1g1 yocuklarmm 1sttkbah ve g~-
~im vaziyeti hakkmda sualler soran bu 

_ Evet efendim... ve kleringle ~eraber hususi takaslar ba~- Bu s1rada Vali Lutfi K1rdar, lsmet 
_ Otomobiller art1yor mu ';) ladt. Ticaret komplike bir hal aldi. 1ste· lnoniine, bir garson mektebi ac;mak ta • 
_ Artmasi laz1m... nil en bir m:th getirtmenin bugiin imkant savvurunda bulundugunu arzetti. 
_ Buak cantm «artmasi lazlm» 1" • yok. Biz den mal alanlardan mal getirt- Reisicumhur, otelc1ye sordu: 

Sen vaziyeti soyle! mek mecburiyetindeyiz. - Ba~ka ne isteRin var? 
_ Evet, arhyor. Bugiin me~ela, Bel~ikadan almak is- - Efendim, Sirkecide 75 kadar otcl 
_ Buradaki tamirhanelerde her ta· tedigimiz mah alamiyoruz. <;unkii evve· var. Bunlann hepsi evden bozma, ah~ab 

miri yapabiliyor mus.unuz~. . A Ia, paras1m nas1l gondereceksin diye so· ~eyler. Her s1mf halk ic;in temiz, mo • 
_ Motordeki bozukluklan filan y~- ruyorlar. Cah~t1g1rnlZ fabrikalarla i§ ya- dern oteller ac;mah. 

ruz Ufak tefek sakathklan da tamir pam1yoru1. ingiltere. Fransa, oyle .•. Or- - Bu dedigin Sirkeci otelleri, kac;; 
~X;oru~. Fa kat di§lilere gelince muvaf· tad a bir Almanya kaldt. Biraz da <;ek- kuru~ a kadar mu~teri ahyorlar? 
fak olamtyoruz. . . oslovakya... Ba§ka memlcketlerdcn bu - Otuz kuru~a kadar. Hie; olmazsa 

_ Su verilen c;;ehk, b1zde o1sa, mu· tahdidat altmda ithalat yapam1yoruz. bir iki otel yapilmahdu. 
vaffak olacak m1sm1z;? . . . H - Takas meselesini misalle izah etl - Neye yapmiyorlar? 

_ Efendim, bu tekmk 1~ttr. em - Hususi takas i§leri, buyuk spekii- - Yergi yiizi.inden .. Aparllman yap. 
kmlan <;eligin aynini burada nereden kbu· lasyona meydan a<;rnl tlr. Musevi vatan· ltrmak, otel yaphrmaktan daha karh .. 
JacagizL Sert <;elik olursa, b1c;ak es· da~lanm17. bu i~le me guldi..irler. Bunun- - Neden~ 

I 
Ia me~gul tek Turk yoktur. <;iinku tu - Kaz.ansm, kaz.ansm, bir otel yap1-

mez • • k d b k _ Anadoluda, bi.iyuk tam1r yen yo kan 1k hesablara, onlar an a§ asmm !mea, hemen kazanc vergisi ahyorlar .. Bir 

mu?.. d An _ tzmir vilayetinde, Bursa a, • 
karada, Eski~hirde, T rabzonda var. 

akh ermiyor. Ancak onlar yap1yorlar. ka<; sene vergiden muaf tutulsa, sermaye
Mesela bir taka'S almakhg1m laz1m. Mut- darlar arasmda otel yaptumaga da heves 
!aka Y ahudiye gitmelprim. !ngiliz taka- edenler bulunurdu. 

- Gelenlerden duyuyorum. Oranm 
otllerinden de ~ok §ikiiyetler oluyor. 

- Bunlar da personel m.i, sermaye 
meselesi mi ~ 

- Otelci otelcilikten anlamazsa, is .. 
tedigi kadar sermayesi olsun para etmez. 
Tiirkiyede otelcilikten anbyan yalmz ben 
vanm I. 

- Sermayesini otele yatuan adam. 
bun dan istifade eder mi? 

- Eder elbette... Ben mesela, sekiJ; 
bin lira kira veriyorum. 

Binaya ne masraf gitti? 
- Yuz bin lira ... 
- 0 hal de hangisi istifadeli? Otel 

yapmak m1, apart1man yapmak mi? 
- Otel yapmak istifadeli ... 
- Sen bunlan bilerek mi soyliiyor .. 

sun, yoksa ~uradan buradan duyduklan• 
m m1 anlallyorsun ~ Sayle bana: Otel 
i~letmesi, apartlman i~letmesinden zor 
mu? 

- Zordur efendim ... 
- Ba~ka? 
- T ercumanlar meselesi var. Bunlar, 

istasyonlara, vapurlara gidiyorlar. Ost• 
Jeri, ba~lan muntazam degil. iyi lisan bi· 
lenler arasmdan tercuman yeti~tirmek i.j .. 

zere mektebler ac;mah ... Ecnebi vapurlar· 
dan c;1kan seyyahlardan komisyonlann1 
alarak gidiyorlar. Yol gostermiyorlar. 

- N as1l gostersinler? 
- Efendim, ecnebiler, kendi kitabln• 

rile geliyorlar. Bizim terciimanlar, onla .. 
ra bro$ur filan vermiyorlar. Onlar da va• 
purlarmdan <;1k1p tekrar vapurlanna gi:i .. 
yolar. Ne yapsmlar? Be~yiiz ki~iye ye .. 
mek verecek bir otelimiz yok. 

- Senin oteline kac;; ki~i gelir ecnebi? 
- 1500 ki~i kadar oldu .. 
- Kac; giin kahrlar? 
- On, on be gun ..• 
Vali Lutfi Kudar - Efendim, <;1ra• 

gan Saraym1 otel haline getirmegi di.i~iin .. 
diik. Fa kat otelciler, bizim oteller bom 
bo~ duruyor. Y eni otele ihtiyac;; yok, di .. 
yorlar. Bununla beraher <;1ragan Saray1 
iizerinde ~ah§Iyoruz. 

Reisicumhur - Bizde otellerin 
hah oldugundan ecnebiler §ika.yet eder .. 
ler .. Sen ne dersin? 

fendim, Avrupada, Yunanistan
d~ ucuzmu§ oteller ... F ransada pahah j. 
mi$. 

- Senin otelin rahathgmda bir otel 
Fransada daha m1 pahalid!r? 

- Daha pahaltd1r. 
- Seyyah celbi ic;in, en miihim me· 

sele, sence otel meselesi midir? 
- Evet. Bir de eglence yerlerimiz 

olmaii. Ecnebiler bize soruyor: Nerede 
eglenebiliriz diye ... Biz de onlara <<Da .. 
rulbedayi» ile sinemalan go teriyoruz. 

Kunduracrnrn soyledikleri 
Otelci crekildi. Sandalyesini, biraz son· 

ra kundurac1 Abdullah Vahdi Anman 
ald1: 

- N erelisin ? 
- Konya Ereglisinden .. 
- Kay senedir buradasm? 
- 12 sene... 14 senedenberi kendi 

hesab1ma crah§Iyorum. Be§ sene evvel bir 
kooperatif kurdum. Esnafm i§lerini idare 
ediyorum. 

- Ka~ muessese i§letiyorsun} 
- 217 muessesemiz var. 
-. Avrupaya kundura ihracall yaph .. 

yor dtye bir §ey i~itmi§tik, ne oldu ~ 
. - Efendim, kontenjan yokken Ame

rikaya mal gonderird1k. 
- ~imdi niye gondermiyorsunuz? 
- h rekabete bindiginden mallar k1y. 

metten dii~tu. thracat yap!lamaz oldu. 
- Amcrika, gi.izel bir memba .. Neye 

ka<;Irdm1z? 
- Te~kilats1zllk Pa~am .. 
- Amerikaya neler ihrac ediyordu • 

nuz? 
- Ben o zamanlara yeti§emedim. S1r

mah terlikler, balet terlikleri filan ihrac 
cdiyorlard1. Malzeme ve i ~ilik boz.uldu .. 
gu ic;in Amerikada mahm1z itibardan 
dii~tii I E!asen, bizde §Uurlu rekabet yok. 
J'1.ahemeden ~almag1 kar saytyoruz. Bu 
yuzden, alti. ay dayanmasi lazim gel en bir 
ayakkabi, blr ayda parc;alamyor. Hele 
k~yliiye yapllgimlz ayakkab1dan yedigi • 
mlz .e~mek gi..inahhr. Memlekette koseleci· 
! 1 ~ 1Y1 organi1e edilmeli, deri fabrikalan 
Ifl .~osele ~lkarmah I Bir seri deb a gat u· 
s~.lu var. Bu usulle on be§ gun zarfmda 
ko ele yap1yorlar. Halbuki eskiden bir 
deri, ~"O az alt1 ay, tanette yatard1. Bey .. 
koz, ideal bir fabrika degil, Son asri u • 
sullerle deri hamlam1yor. 

- Bu i§ naSI! kontrol edilir? 
- Kii<;iik san'atlar kanununu bekli • 

yoruz. Bu kanun san'atta ehliyete k1ymet 
verecek parazit s1mf ortadan kalkaeaktir. 

Makineleri:niz var m1? 
Kundurac1 Abdullah, kullamlan rna· 

kinelerin dn.leri hakkmda izahat verdik
ten !<>nra koyluniin, §ikayetlerine temaa 
etti. [L1lt!en sahtfeyt ~evtrtntzl 



I 

10 

is met inonii sordu: 
- Koylii aldtgt maim 

anlamtyor mu? 

j vasati 50 kuru§a mal oluyordu. Karabiik 
c;iiriikliigunii fabrikasmdan bunlann kilosunu 15 kuru

- Anhyor. F akat mutavasstdar her 
giin bir yeni yalan icad ediyorlar, onu 
kandmyorlar. 

- <;ank yapar mtsmtz? 

- Y apanlar vardir. Koylii son sene-
lerde, c;angi yalmz tarlada ~alt§trken gi
yiyor. Onlar da, §imdi §ehirliler gibi is • 
karpin kullanmaga ba§ladtlar. 

-Bu, neyi ifade eder? 
- Koyliiniin refahm1 .. 
Orada ham bulunanlardan bir <;ift<;i, 

~ank hakkmda ismet inoniiniin sordugu 
suallere icab eden cevablan verdi: 

§a alacagtmi umuyorum. 

- T e§ekkiir ederim. 
Bir tiitiin amelesinin soyleclikleri 

Reisicumhur tiitiin amelesinden Eski 
Zagrah Eyiible de uzun ve gayet etrafh 
bir konu§ma yapttlar. Ona hususi tiitiin 
§irketlerile inhisar idaresi arasmda ~h§· 
rna ve randtman alma bak1mmdan ne 
farklar oldugunu, her vakit i§ bulup bula
madtgmi, nic;in evlenmedigini sordu ve «ev· 
lenmenin bir cesaret meselesi oldugunu» 
soyledi ve bir arahk amelenin aldtgt giin
delikten kesilen vergi miktarile alakadar 
olarak, bizzat Defterdara yapttrdiklan 
hesab neticesinde Eyiibiin, giindeliginden 
fazla tevkifat icra edildigini tespit ettirdi. 

Bir labrikator 

CUMIJURil'ET 

modelleri gelmi§tir. 
Toptan -ve perakende satu~ yeri : 

1st. Sultanharnarn Hamdibey ~eQidi 
No. 46 - 56 

Ta~rada acenta aramlmaktad1r. 

Belediye Sular idaresinden: 
Kapab zarfla miinakasa 

I 
ilan1 

- <;ank ic;in· gon almz. Manda go
niinii 50-60 kuru~a kadar veriyorlar. 

Bunlan giine§te kurutup c;ank yapanz. 
Y azm da ~aplanmi~ c;ank kullanmz. 

iskarpini ka~a ahyorsunuz? 

Uc;, ii<; buc;uk liraya ... 
Dayamyor mu? 

Bundan sonra mensucat fabrikas1 sahi- Tdarnnizce Kag1dhane ten;;ih havuzlarmda yaphnlacak hafriyat kapah 
bi Fuadla da, konu§tu. zarfla mii.nakasaya konmu§tur. 

1 - Bu i§ i~in tanzim olunan §artname idaremiz Levaz1m servisinden 
F uad sorulan muhtelif suallere ceva - paras1z olarak almabilir. 

ben, pamuk mensucat sanayiimizi ehem- 2 - Taliblerin §artnameye gore haZirhyacaklan kapah zarflarm1 ihale 
Oc; ayda deliniyor ... Ben bu y1l, 

i.ic; c;ift ayakkab1 paraladim. 9 liram gitti .. 
- 9 liraya bir c;ift ayakkabi ahp giy

seydin, lie; c;ift ayakkab; yerini tul!naz mi 
idi? 

miyetle alakadar eden cevablar verdi. gunu olan 22 mart 939 ~ar§amba gunu saat on be§e kadar Taksim Straservi-
Ezciimle dedi ki: ler cacidesindeki idare merkezinde miidiriyete vermi§ olmahdrrlar. Bu sa-
- Evvelce iplik se~betti. Sonradan atten sonra getirilecek kapah zarflar kabul ed.ilmez. (1400) 

ithalah tahdid ettiler. iplik iizerindeki I • I 
- T utard1 belki aroma, koylii o ka

dar paray1 veremez ki ... 

muafiyet kaldmldt. Herkes yerli iplik - . Devlet Demiryollari ·~letme u. Miidiirliigiinden: 
lere dii§tu. Ragbet artmca fabrikatorlar, 

mallanm yiikselttiler. Bunun iizerine nark 
koymak mecburiyeti hast! oldu. Fa kat bu, 

biisbiitiin aleyhimize netice verdi. <;iinkii 
nark haricinde para alarak mal sattyorlar. 
Siimerbank, yalmz dort numara iplik ~~
kanyor. Bu ise kafi degil. Y eni fabrika
lar ac;mak laztm. ihtiyac, gitgide arhyor. 
ilk sene, 1 00 bin metre mal c;tkarmt§, sa-

ismet inonii ~ift<;iyi yerine gonderdik
ten sonra, tekrar kunduraciya sordu: 
' - Ba§ka bir §CY wyliyecek misin? 

- Evet! Bir ayakkabmm vasati ver
<gisi 95 kuru§ tutuyor. Bilvastta ve bila
vastta vergiler. 

- Demek vergileri indirelim, diyor
sun. SOyle bakahm, nerelerde iner bu 
vergi? 

- Ne soylesem kat'i olmaz! diye 
ooze ba§hyan kunduraci, lastik ayakkabJ

Cilarla aralarmda ge~en miicadelelerden 
bahsederek, derilerimizin evsaft hakkmda 
uzun uzadiya izahat verdi. Ve muamele 
vergisine temasla: 

- Ayakkahictlarm muamele vergisi 
vardtr. Ac;tk soyliiyorum. Muvazaa ile 
~ah§IYOf\uz. <;unki.i bizde bu vergiyi ode

sek, alttndan kalkamayiz. imkan olsa 
da, ayakkabJctlan muamele ve~isinden 
istisna etseler! 

Sanayi Birligi reisinin i:zahalt 
Bundan sonra Sanayi Birligi reisi ve 

karyola fabrikasi sahibi doktor Halil 
Sezer dinlendi. lsmet inonii Halil Sezer
den fabrikasi hakkmda malumat ald1ktan 
sonra: 

- ;limdi btraktm m1 cloktorlugu? diy~ 
sordu. 
-· Evet btrakttml 
- iyi ettin. 
- Ben ayni zamanda Sanayi Birligi 

reisiyim. Kafi derecede himaye goriiyo -
ruz. 

tamamt§llk. ;limdi iki milyon metre mal 
c;tkanyoruz. Yeti§miyor. Sarfiyat, be§ on 
sene zarfmda iki misli artmt§hr.» 

Salonun biiyiik saati sekizi ~ahyordu. 

V atanda§ bir a,n evvel istedigi refah 

seviyesine ula§ttrabilmek ic;in tam be§ 

saattenberi, masanm ba~mda hayret edi

lecek enerji ile c;ah§an ismet inonii, hi~ 
bir yorgunluk duymadan, ayaga kalktt: 

- Arkada§lar, size veda ediyorum. 

Yann sabah saat dokuzda gene gorii§ii • 

riiz! 

Saliihadclin GONG6R 

Demz Levallm Satm Alma 
Komisyonu ilanlan 

1 - Tahmin edilen bcdeli 70.000 lira 
olan 1000 ton mutorin, 9 mart 1939 tari
hine rasthyan peqembe giinii saat 14 te 
kapah zarfla -ab.mnak..:iizere eksiltmeye 
konulmu§tur. • 

2 - Muvakkat tertlinatl 4750 lira olifp 
~artnamesi her giin komisyondan 350 
kurU§ mukabilinde ahnabilir. 

Briket ve kok ko- Maden komuriiniin 
murunun beher tonu beher tonu 

Kuru§ Kuru§ 
27 13 

8 3 
25 21 
35 20 

Deniz merakibinde supalan yapmak 
Supalandan vincle vagona tahmil 
Supalandan arka ile vagona 
Vincsiz merakibi bahriyeden arka ile 
vagona tahmil. 

Haydarpa~a limanma bir sene zarfmda gelecek olan ve dort ameliye 
hizasmda gosterilen fiatlar dahilinde takriben 72981 ton maden komurii ile 
5536 ton kok ve briket komurlerinin tahmil ve tahliyesi i§inin 27/2/939 da 
pazarhkla miinakasas1 ilan edilmi§se de talib zuhur etmediginden muham
men bedel 10225 lira 40 kuru§a iblag edilip yukseltilerek kapah zarf usu
lile tcluar miinakasast icra edilecektir. 17/3/939 tarihine musadif cum a 
giinii saat 11 de gc,r binasi dahilinC.e Birinci i§letme komisyonunca ihalesi 
yaptlacak olan bu eksiltmeye talib olanlarm ayni giin saat 10 a kadar 766 
lira 90 kuru§ muvakkat teminatla birlikte teklif mektublanm komisyon ka
lemine vermeleri ve bu i~e aid §artnameyi Haydarpa§a Liman Ba§miifet
ti§liginden paras1z olarak tedarik etmeleri ilan olunur. (1387) -Vagonlarm tahmil ve tahliyeleri ic;in verilmekte olan miihlet senenin 
eylu~. birincite§rin, ikincite§rin ve birincikanun aylarmda Haydarpa§ada 
ve izmrde c8:o, diger istasyonlarda c6:o saattir. 

Senenin diger aylarmda biitiin istasyonlarmda sekiz saattir. Bu saat
lerde ara:va giren ogle tatilleri d.ahildir. Ambarlarm kapah kaldtgi muay
yen gece saatleri ve tatil giinleri dahil degildir. 5 mart 939 dan itibaren 
bu suretle tatbik ed.ilecektir. Buna muhalif olan ilan ve emirler miilgad1r. 
Fa7ht taf&ilat ic;;in istasyonlara miirac;aat edilebilir. (1403) 

TuRKiYE 

Sise ve Cam Fabrikalari 
' ' 

Anonim Sosyetesinden 
,. 

Pa§abanc;e fabrikamtz i~in ayda yii:zer ton hesabile bir sene ic;inde 
takriben 1200 ton mermer ta§ almacaktir. Taliblerin §artnameyi gormek 
iizere en gee; 10/3/939 tarihli cuma giinii saat 17 ye kadar Galatada 
Per~embepazan i~ hanmdaki istanbul biiromuza her gun muracaatleri. 

- Karabiik fabrikasmdan, demir bo
ruJa~I ne fiat! a alacagmt dii§iindiin mii? 

- Dii§iindiirn. Bize borulann kilosu 

3 - isteklilerin 2490 sayth kanunun 
tarifati dahilinde tanzim edeceklen ka-

pah teklif mektublanm eng~ belli giin I •. h" I Umum Mu""du""rlu""g"' u""nden •• I 
ve saatten bir saat evveline kadar ko- D Isar ar 
misyon ba~kanhgma vermeler c106h ••••••••••••••••••••••••••••••••..; ·- Tiirkiye $eker 

Fabrikalar1 Anonim Sirketinden: 
$irketimiz dordiincii parti olarak ecnebi kiip ve kristal §eker satm 

alacaktir. Teklifler 15 mart 939 c;aqamba giinii saat on bire kadar BahGe

kapida<· Ta§ han 42 numarada kabul ve tetkik edilecektir. isti.·yenlere I 
yukanki adresten paras1z ~artname verilir. 

-------------------Belediye Sular 
Kapab 

idaresinden: 
zarfla miinakasa ilan• 

idaremizce Kagtdhane ter§ih havuzlan i~in satm ahnacak 1100 metre 
mikab kum kapah zarfla miinakasaya konulmu~tur. 

1 - Bu i§ iqin tanzim edilen §artname idaremiz Levaz1m servisinc!.en 
paras1z olarak almabilir. 

2 - Talibler §artnameye gore haZirhyacaklan kapab zarflan ihale gii
nii olan 29 mart 939 c;ar§amba giinii saat on be~e kadar Taksim Siraservi
ler cc::ddesindeki idaremiz merkezinde miidiiriyete vermi~ olmahd1rlar. Bu 
saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. (1401) 

I istanbul Vaktflar Direktiirliigii il8.nlart _I 
K1ymeti 
Lira K. 

100 00 

Pey parast 
Lira K. 

7 50 
TopkapiC1a t;ivizade nam1 diger Karaba~ Mahmed efendi mahallesinde 

Karaba§ Mehmed Efendi cami c1kmazmda 30 numarah ve 183/81 metre 
murabbamdaki mezkur cami imamma me§rut bane arsasmm tamam1 15 giin 
mud.detle ac;:Ik arttirmaya qikanlmi§tlr. 

Ihalesi 20/3/939 pazartesi giinii saat 14 te icra edileceginden taliblerin 
<;emberlita§ta Vaktflar Ba§miidiirliigii Mahlulat mumeyyizligine muraca
atleri. ( 1392) 

Tabib al1nacakt1r. 
Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigunden: 

Ankara, Kmkkale ve Kiiqiikyozgadda istihdam edilmek iizere u~ tabib 
almacaktir. isteklilerin ~artlan ogrenmek iizere ~ifahen veya istida ile Umum 
Miidiirluge miiracaatleri. ( 1280 ) 

Miitekaid ortaklara 
Ankara Memurlar Kooperatif ~irketinden: 

Miitekaid bulunmalan dolayisile §irket ortaklarmdan aynlmak iize
re 31 birincikanun 1938 tarihine kadar miiracaatle numara almi§ bulu-

• nanlann hisse bedelleri iad.e edilecegi cihetle bu gibi hissedarlarrr)- An
karada §irket merkezine bizzat veya mektubla ve maaf.? almakta olduk
lan Maliye §Ubesinden halen miitekaid bulunduklarma dair alacaklan 

hisse bedellerini almalan rica olunur. 

I - TuzlalanmiZ i~in §artnamesi mucibince 90 aded vagonet aq1k eksilt
me usulile satm almacaktrr. 

II - Hepsinin muhammen bedeli sif Haydarpa§a 4700 lira ve muvakkat 
teminat1 352,50 lirad1r. 

III - Eksiltme 10/3/939 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kabata§ta 
Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktrr. 

IV - $artnameler parasiZ olarak hergun sozii geqen §Ubeden almabilir. 
v - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyen firmalarm fiatSIZ tekliflerini, detay 

ve eb'ac!.un gosterir resimlerin ve vagonetlerin yataklan hakkmda 
aynca mufassal izahat ile Detay resimlerini ihale giiniinden bir hafta 
evveline kadar inhisarlar Umum Miidiirliigu Tuz Fen ~ubesine ver
meleri ve tekliflerinin kabuliinu mutazammm vesika aimalan la
zrmdrr. 

VI - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 guvenme 
paralan ve Tuz Fen ~ubesinden aldiklan vesika ile birlikte yukanda 
ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 515 ) - Muhammen 

Fiat! Bedeli 
Cinsi A dec!. Kilosu Takriben Teminati 

Kuru~ Lira Lira 
Beyaz ~ul (ba§I bagh) 115000 70 33033 2477.48 

I - Yukanda yazth c;;ullar i~in 27/II/939 tarihinde kapah zarfla yapt
lan munakasada teklif olunan fiat haddilay1k giiriilmediginden pa-
zarltkla mubayaas1 kararla~tmlmi§tir. . 

II - Pazarhk 7/III/939 tarihinde saat 16,30 da Kabata~ta Levaz1m mii
duriyet binas1 Ahm komisyonunda yaptlacaktir. 

III - Taliblerin teminat ak~elcrile birlikte belli giinde komisyona gelme-

Cinsi 

leri ilan olunur. (1405) 

Miktan -Muham. bedli %7,5 teminatJ Eksiltme 
Lira K. $ckli Saati 

Yerli baskiil 2 aded 
Lira K. 
446 30 

2100-
3055 75 

33 47 Ac;;tk eksiltme 14 
Baskul 1 • sif 157 50 , ,. 14,30 
$i~e etiketi 373000 ,. . • 229 18 • • 15 
7 cins tak1m 

I - Yukanda cins ve miktan yazll1 3 kalem malzeme ayn ayn eksilt
meye konmu~tur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gosteril
mi~tir. 

1II - Eksiltme, 20/3/939 tarihine rasthyan pazartesi giinii hizalarmd.a ya
Zih saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm ko
mlsyonuhda yaptlacaktir. 

IV - ~artnamc ve listeler her giin si:izii gec;en ~ubeden parastz olarak ah
nabilecegi gibi etiket niimuneleri de goriilebilir. 

V - Isteklilerin eksiltme iGin tayin edilen gun ve saatlerde %7,5 gii-
venme paralarile mezkur komisyona gelmeleri ilfm olunur. (1398) -I - 31/10/938 tarihinde ihale edilemiyen §artname ve niimunesi mu-
cibince 20 X 25 eb'admda •10:. milyon silindirlik rak1 mantan ~art
namesi ve niimunesi mucibince yeniden pazarhk usulile satm ah~ 
nacaktir. · 

II - Muhammen bedeli beher bin aC.edi .:400• kuru~ hesabile c40,000:. 
lira, muvakakt teminat1 3000 liradrr. 

III - Pazarhk 27/3/939 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 14 te Ka
bata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm komisyonunda ya
pilacaktJr. 

IV - Niimuneler her giin komisyonda goriilebilecegi gibi §artnameler de 
2 lira bedel mukabilinde inhisarlar Levaz1m ve Mubayaat §Ubesile 
Ankara ve izmir Ba§mudurliiklerinden almabilir. 

V - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gun ve saatte %7,5 gi.ivenme 
P.aralarile .)!Ukanda ad! ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. (1352) 

Kanstzhk, kemik hastahklar1, dimag yorgunluklllrl 
vitaminsizlikten dogma biitiin zay'lfhklara kar'l 

IKUVVIET $URllJSll 

'ViTALi ( 
Her annenln bilmesi icap eden bir kuvvet t;urubudllr~ 

cuklauntza VitaliTI kuvvet t;urubu vermekle 0 1116 

Vi T ArrN gUmK.UliVi'Teui.URU ~~ 
.,, 

Mektep ~agtndaki gen~lerle emzikli kadtn veya 11111 

r1n hayati kudret ve kuvvetlerini arllr•r· 

iNGiLiZKANZUK ECZANESi 
BEYOGLU- ISTAN~UL 

N 

Naf1a V ekaletinden: 
2 

Eksiltmiye konulan i~: stl: 
1 - Bahkesir Vilayeti dahilinde bulunan KocaGay 1sl·ah ve 39 

lerile Miiruvvetler deresi 1slah ameliyatl in§aatl ke§if bedeli 433,S 

kuru~tur. !5 
2 - Eksiltme 13/3/939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat r/1 

f1a Vekaleti Sular Umum Miidiirliigii Su Eksiltme Komisyonu 
kapah zarf usulile yapil.acaktir. r~ 

3 - istekliler eksiltme ~artnamesi. mukavele projesi, bayi1ld~t')l 
genel ~artnamesi, fenni !,1artname ve projeleri c 21 • lira c 69 • 
kabilinde Sular Umum Miidiirliigiinden alabilirler. ~ 

4 - Eksiltmiye girebilmek iqin isteklilerin c 21,095,. lira • 60' ,: 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapilaca~ gund.en. ePiJe 
gun evvel ellerinde bulunan biitiin vesikalarla birlikte bir JstldalaJI ( 
lete miiracaat ederek bu i~e mahsus olmak iizere vesika alrn~ de -p; 

vesikay1 ibraz etmeleri ~arthr. Bu miiddet i~inde vesika talebi.Il 
m1yanlar eksiltmiye i~tirak edemezler. ,tt6 

5 - i~teklileri~ t~kli.f mektublanm ikinci maddede yaz1ll :~dl 
saat evvcline kadar Sula~ Umum Miid.iirliigiine makbuz mukabl 
meleri lazimdir. 

Postada olan gecikiTiel~r kabul edilmez. c 444 » ~ 

I 

Her tarafta ~obret kazall~11 

Teminath 

H • 
I S L . ~ 

e kol saatleri gelmi~Ur•di~~ 
saat~dardan tsrarla tale~ 

Akhisar Belediyesinden : 
yBf 

aid bran§Imaniarlll 1- Akhisarda 900 aded elektrik abonelerine 
i§c;iligi aqtk eksiltmiye qikarumi§trr. 
Bu i§in bedeli muhammeni 1800 lirad1r. 
!hale : 6 Mart 939 pazartesi giinii saat 15 tedir. 
Isteklinin ikinci smtf ehliyeti haiz olmasi §arttir. U eJDil 

2-
3-
4-
5- Bedeli muhammenin % 7,5 gu teminat verilmek suret e ( 

girilir. / 

------------------------~~ 
Kapab Zarf Usulile Eksiltme iliW 

Tiirk Hava Kurumu Bolu d 1 

~ubesi Bao?kanbg1~1d~ 
1 - Eks1ltmiye konulan i~ : Boluda ~ukumet Konag1 kar~JSl~fu' 5 

hurivet m~ydanmd.a yapilacak olan Turk Hava Kurumu B 
binastd1r. 

2 - Bu binanm ke~if bedeli c 11989,88 • kuru~tur. 
3 - Bu i~c aid evrak ve ~artnameler ~unlardrr : 
A - Miinakasa §artnamesi 
B - Mukavelename 
c- Plan 
D - in~aat ~artlan umumi esaslan 
E - Umumi in~aat §artnamesine merbut· lahika 
F - Ke~ifname. 
istiyenler bu §artnameleri ve evraki Turk Hava 

sinde gorebilirler. 
4 - Eksiltme 8 ~ubat 939 tarihinden itibaren ve 10 -mart 

cuma glinii saat 15 te yaptlJDak iizcre 30 .gundiir. 
5 - Eksiltme kapah zarfusulile yapilacaktir. Jl'l"'-9 
6 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin c 899,24,. kuru~ go5te 

teminat vermesi ve bundan ba~ka atideki vesikatan haiz olup 
lazimdir. 

A - Ticaret Odasmda kaytdli bulunduguna dair vesika. 
B - Vila vet Nafta Mudurlugunden verilmi~ ehliyet vesikaSl· stte~ 
7 - Teklif mektublan yukanda dordiincii maddede ya~tll ~ :S\($ 

saat evveline kadar Turk Hava Kurumu Bolu $ubesine getinlere ·]e (! 
Komis~ronu ReislH~ine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ~ar f 
rilecek. mektublarm nihayet ihale saatinden bir saat evveline k~ 1st! 
olmast vc d1~ zarfm muhiir mumile iyke kapattlm1~ bulunma~l (l' 
Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Beyoglu Vak1flar Direktorlii~ii 

Muhammen k1ymeti 
1 er Lira K. 

93 60 

115 20 

257 60 

107 50 

Kamerhatun mahallesinin Gaz sokagmda eski ve 1 
numarah barakanm tamam1 l~ 
Ferikoy mahallesinin Ayazmada Akasya sokag1nd!l 
marah barakanm tamami. 45 
Sutliicecl.e Mahmudaga Filibos sokagmda 41 - 43 • . 
marah ii<; bab barakalarm tamam1. esP 
Ortakoyde eski Degirmen, yeni Saatc;i sokagmda 

3 

4 

yeni 4 numarah arsanm yar1s1. sP 
Yukanda yaz1h gavrimenkullerin miilkiyetleri pe~in para ile 

taril~inden itibaren on giin muddetle a<;tk arttirmaya <;Ikanlmtlitlf·Jible~ 
Ihalcsi 13/3/939 gunii saat 15 te komisyonda yapilacagmdan ~a acs9 

yuzde yedi bu~uk pey paralarile Akarat, MahlUlat kalemine 7 
Upiversite Rektorl iigiinden: ; 

j{ttf· 
Edebiyat fakUitesi Arkeoloji enstitiisiine bir desinator ahnaca 1e~ 

hk iicreti 80 lirad1r. Guzel San'atlar Akademisi dekorasyon veY_~ ~c~st, 
kism1 mezunu olmak §arthr. isteklilerin fakiilte dekanh~ma mur ,{l 

De 

rin 



TARAFINDAN 
F ormiilii yap1lan VENUS KR M • 

I 
terkib, tesir ve cild gtizelligi l ak1m1Ddan 

diinyada n::evcud kremlerin muhakkak ki en iyisidir. Mubalagab reklAmlara bacet yoktur. Bir tecriibe ve mukayese kafidir. 

Deposu : Nureddin Evliyazade mUessesesi Istanbul • 
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0 S M A N $ A K A R s 1 N 1 R •••• istanbul Komutanhg• 

Radm ve erkek ceb kol altm ve metal saatler 10 - 15 sene garanti, 
bisikletler Ve uti.iler 

1 
elektrik yastlklan, SU lSttma kaplan, ~ayd~n~tk~~~! 

her nevi elektrik ~v aletleri havagazi ocaklan, bany?lan, e e tn 1 

ve elektriksiz duvar' saatleri, vantilatorler, av1zeler 

6 A y V E RE SiYE 
IIORNYPHON ve BRAUN Radyolan istanbul Umumi Acentast 

12 VERE SiYE 

alma komisyonu ilanlan ZAMANIN HASTALIGIDIR ilinlan 
100 ton 6 No. ginko almacak Btr ka~1k 

Tahmin edilen bedeli (30,000) lira o
lan 100 ton 6 No. ~inko Askeri Fabri -
kalar umum mudiirlugii merkez satm
.alma komisyonunca 17/3/939 cuma gii
nu saat 16 da kapah zarfla ihale edile -
cektir. :;;artname (1) lira (50) kuru§ mu
kabilinde komisyondan verilir. Talible
rin muvakkat teminat alan (2250) lira
Yl havi teklif mektublanm mezkfu giin
de saat 15 e kadar komisyona vermeleri 

Defi tayyare taburunda mevcud bir 
tane sepetli Ariel markah motosiklet 
sattlacakhr. Aleni muzayedesi 9 mart 
939 per~embe gunu saat 10 da yapilacak
tlr. Muhammen ktymeti 40 liradtr. Mo • 
tosikleti mahallinde gorebilirler. !stck -
lilerinin 6 lirahk teminat makbuzu veva 
mektublarilc belli giin ve saatte Fmd;k
hda Komutanhk Satmalma komisyonu
na gelmcleri. (1347) 

-:--------- ------;-----:--::--:--::--:-:--:-:-:;:--1 ve kendilerinin de 2490 numarall kanu-
GAL BAYAZIT : Universite cad. No. 28. nun 2 ve 3 uncii maddelerindeki vesaik-

A y 
*** 

!stanbul Komutan!Igt birlikleri ic;in ATA: Bankalar cad. No. 47 KADIKOY : fskele cad. 33/2. le mezkur gun ve saatte komisyona mu-

~~----~V~o~y~v;a;d;a;h;a;n~z;e;m;in;k;a~t ~--•••••••••••• .. racaatleri (1231) 
liizumu alan iki tane emme basma yan
gm tulumbas1 igin pazarbk gununde ta
lib ~Ikmad1gmdan tckrar pazarhgt 9 
mart 939 per~embe glinii saat 14 te yapi
Jacakhr. Jsteklilerinin belli gi.in ve sa
atte Fmdtkhda Komutanhk Satmalma 
komisyonuna gelmeleri. (1348) 

N *** 
af1a v ekaletinden : 70 ton 8 No. «;inko almacak 

l_ 

2_ 

3_ 

4-

5-

Eksiltmiye konulan i~ : .. • .. 1 
Cliri.iksu iizerinde yapllacak regulator}e. De~izli - Saraykoy avast so 
sahil sulama kanah hafriyat ve sma1 tmalatl ke~if bedeli •446,579 » 
liradJ.r. . .. .. 
Eksiltme 2713;939 tarihine rashyan pazart~s1 gunu s~at 15 te Nafta 
Vekaleti Sular Umum Miidiirliigii Su Ekstltme Komtsyonu od.~smda 
kapah zarf usulile yaptlacaktlr. . . d hk · 1 · 
istekliler eksiltme $artnamesi, mukavel~ pr.oJeSI, baym 1r 1§ er1 
genel §artnamesi, fenni §artname ve proJel~~l 22 lira 33 kuru§ mu
kabilinde Sular Umum Mudiirlugunden alabthrler .. 
Eksiltmiye girebilmek i~in isteklil~rin ( ?1,613 ) hr~ ( 1.~ ) kuru~luk 
muvakkat teminat vermesi ve ekstltmemn yap~la~agt ~nd~n en .az 
sekiz gun evvel ellerinde bulunan vesikalarla btrhkte b1~- dtlck~c .tle 
Naf1a Vekaletine miiracaat ederek bu i§e mahsus o~.ak uz~r~ vestka 
almalar1 ve bu vesikay1 ibraz etmeleri §artttr. Bu muddet l«;mde ve
S1ka talebinde bulunm1yanlar eksiltmiye i§tirak edemezler. . 
isteklilerin teklif mektublarmt ikinci maddede yazth saatte?. btr saat 
evveline kad.-u Sular Umum Mudiir~iigune ma~buz mukabtlmde ver-

melen laz1md1r. 
Postada alan gecikmeler kabul edilmez. « 532 » ( 1050) 

Bugiine kadar hi~< bir mecmuaya yazt yazrnryan Roman iistadt Esad 

1\tahmud Karakurd, en giizel romanuu (Kocamt Aldatacagrm ... ) 1 11 

martta f<Jkacak olan (YENiGUN) mecmuasma verm~~tir. 

Ma!atya .Qefterdarbgindan : 
1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye konan i§ : Temel ve bodrum katt ve 

betonarme k1stmlan k1smen yap1lm1~ olan Maiatya Merkez Hiik(\met kona
gt dorduncii klstm in§aah ke&ifnamesindeki vahidi fiatlar esas iizcrindcn 
eksiHmiye konulan i$in heyeti umumiyesinin ke§if bedeli 81667,94 kuru!iitur. 

2 - 1\Iuvakkat teminat 5333 lira 40 kuru§tur. 
3 _ !hale 13/3/939 tarihine musadif pazartesi gunil saat 14 te Malatya 

Defterdarllgmda Eksiltme Komisyonunda yaptlacaktlr. 
4 - Bu i~e aid evrak Malatya, istanbul, Ankara Nafta Miidurliikle-

rinde p:orlilebilir. y • • • 

5 _ isteklilerin bir mukavele ile en a§agi 30~?0 l~rahk .btr .bma. v.eya 
tl'sisat i~ini taahhiid veya ikmal etmi~ olduklanm gostenr ~~stka Ile btrb~te 
ihale ·· ·· .J~ IAakal 8 gun evvel Vilayete istida ile muracaatle bu I~?e 

gunun~n a · ·· t d·,;· 
gireceklerine dair ehliyet vesikasi alm1~ olmal~n ve ~ar;-u~un gos er 1

5
1 §e-

.k:ilcte hazrrlanrnt§ ve teklif mektublanm h~vt zar~r l~tnCI . m.addede ~az~I 
rnuvakkat terninat ve Vil'lyetten alacag1 ehliyet ve~1kastle btrhkte 2 net btr 
zarfm kine koyarak ihale saatinden bir saat evvehne kadar makbuz muka-
hilinde Komisyon Reisligine vermeleri laz1rndir. ) 

....___Postadaki gecikme nazara ahnmaz. ( 1115 

Tahmin edilen bedeli (21,000) lira o
lan 70 ton 8 No. «;inko Askcri Fabrikalar 
umum miidiirliigu merkez satmalma 
komisyonunca 17/3/939 cum a giinii sa at 
15 te kapah zarfla ihale edilecektir. 
:;;artnamc parastz olarak komisyondan 
verilir. Taliblerin muvakkat tcminat o
lan (1575) lirayt havi tcklif mcktublan
m mezkur glinde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numarah kanununun 2 ve 3 iincu mad
delerindeki vesaikle mezkU.r giin ve sa
atte komisyona muracaatleri. (1232) 

*** 
300met. aleminyum boru 40Mm.X 50mm 
30 " " " 110 " Xl20 ,. 
30 ,. ,. ,. 150 ,. Xl60 ,. 
10 metre murabba alcminyum levha 

5 mm. kal.mhgmda. 
10 metre murabba aleminyum levha 

10 rom. kahndtgmda. 
Tahmin edilen bedeli (2100) lira olan 

yukanda miktan ve cinsi yaztll malze
me Askeri Fabrikalar umum mudiirlii
gii merkez satmalma komisyonunca 
20/3/1939 pazartesi giinu saat 14 te pa -
zarhkla ihale edilecektir. $artnamc pa
rastz olarak komisyondan verilir. 

Taliblerin muvakkat teminat alan 
(157) lira (50) kuru~ ve 2490 numarah 
kanunun 2 ve 3 iincii maddclcrindcki 
vesaiklc mezkur giin ve saatte komisyo

Slnlr agr1lar1 e Asabi o k eUrUkler • 
Bayg•nhk e Ba, donm esl «;arp1nt1 
ve s inird en ileri gelen biitiin rahatsazhklara 

iy i eder. 
N E R y i N fat h ~ir uyk u 

tem•n eder 

Belediye Sular 
Kapalt 

idaresinden: 
zarfla miinakasa iliin1 

tearemizin Ka~dhane ter~ih havuzlarmda yaphraca~1 in1aat i~in 
almacak: 

atm 

... 175 metre mikab Kahn Sultan~lftlllti kurnu 
300 ,. " !nee ,. " 650 • ,. in§aat c;aluh 

kapah zarfla mi.inakasaya konrnu~tur. 
1 - Bu i§ i~in tanzim cdilcn §artname idarcmiz Lcvaztm servisinden pa

rasiz olarak almabilir. 
2 - Taliblcr §artnamcye gore haz1rhyacaklan kapah zarflarmt ihale ~iinii 

olan 27 mart 939 pazartcsi guni.i saat on be~e kadar Taksim Sirascr
vilcr caddesindcki id.:trc mcrkezindc mudiriyctc vermi~ olmahdlr
lar. Bu saatten sonra gelccek kapah zarflar kabul edilmez. 

(:erkeskoy Belediyesinden: 
Bir yedck motorlc takviyesi rnukarrer elektrik grupu ilc soguk hava 

dcposunun takviyesine muktazi proje vc ~artnamcleri pazarhk suretile tan
zim ctitrilcceginden istekli olanlarm bclcdiyemize rnuracaatleri. (1404) 

*** 
Ayazagada Siivari Binic:lik okulu i\in 

7 ~e§id yap1 malzemesi satm almacagm
dan 4 mart 939 cumartesi giinii saat 10,:l0 
da yapJlacakttr. !steklilerinin belli giin 
ve saatte Fmdtkhda Komutanhk Satm
alma komisyonuna grlmeleri. (1408) 

*** 
istanbul Komutanhgt birliklcri i~in 

~erait evsaft numunesi gibi 12,000 kilo 
~orbahk pirin~ satm ahnacakttr. Ac;tk 
eksiltme ile ihalesi 20 mart 939 pazartesi 
giinii saat 14 tc yap1lacaktJr. Muham -
mcn ktymeti 2880 liradtr. ilk teminah 
216 liradtr. ~artnamesi her gun komis -
yonda goriilebilir. isteklilerinin ilk te -
minat makbuzu vcya mektublarile 2490 
sayth kanunun 2 ve 3 uncu maddelerin
de yazth vesikalarile beraber belli giin
de ve saatte Fmdtkhda Komutanhk Sa
tmalma komisyonuna gclmelcri. (1406) 

*** 
istanbul Komutanllgt birlikleri 1~m 

§erait vc evsafma gore 49,000 kilo pi -
lfivhk pirin~ satm almacakt1r. Kapah 
zarfla ihalesi 20 mart 939 pazartesi gii
nii saat 11 de yaptlacakhr. Muhammen 
ktymeti 12740 lirad1r. 1Ik tcminatl 956 

na mliracaatleri. (1383) 

*** 
Htf hh Miiessesesi lirad1r. :;;artnamesi her gun komisyon-

Zl Sl a da gorulebilir. lsteklilerinin ilk teminat Ankara erkez 
1000 metre ~crid testere 2,5 Sm. eninde SatJnalma KomisyonunCJan : makbuzu veya mektublarile 2490 sayth 
500 • ,. ,. 3 » » kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde ya-

Tahmin edilen bcdeli (1125} l1ra olan 1 - Mii~sscsc Scr~m ~ubcsinc 15/3/939 r;ar~amba gi.inii saat 11 de ar;tk zth veslkalarile beraber ihale giinii iha
yukartda yazth iki kalcm malzcmc As- eksiltmc surcttlc bir aded diyalizator cihaz1 satm almacakhr. lc saatinden en az bir saat evvelinc ka
kert Fabrikalar umum miidiirliigu mer- 2 - Muhnmmen bcdeli 1030 lira 50 kuru~tur. Muvakkat tcminat 78 liradtr. dar teklif mektublarmt Fmd1khda Ko-

1 k · 20/3/1939 3 - ~artname hergiin Miiessese mutemedinden bedelsiz tedart·k "dt"le- t 1 kez satma rna omtsyonunca ... mu an 1k Satmalma komisyonuna ver-

pazartesi giinu saat 14,30 da pazarhkla •••bi.·l.ir•. ~~~--~---••••«•2•58•»••••••••(~1~2~5~5~)~~m~e-~le~r~i •. ~(1~4~0~7~) •••••••••1-ihale edilecektir. $artname parastz ola- r 
rak komisyondan verilir. T c z • R A A T B A N K A s I 

Taliblerin muvakkat teminat olan 84 a • I 
lira 38 kuru~ vc 2490 numarah kanunun 
2 ve 3 iincii maddelerindeki vesaikk Kurulu' tarihl : 1888 
mezkur giin ve saattc komisyona get. Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Lirasa 
meleri. (1384) $ ube ve ajans adedi : 262 

DEFTER TUT AN 
ve BiUin~o ~1 karan lar 

Prolesor Komnrcan'm .. venl mu· 
haseb e u s uiU• kitnhmdaki mu• 
fnssal defter tath1 kattm gllrehilirler 
122 huc;uk kurU!;'tl lkhal Kitahevin· 

de Ratdtr 

Bursa Cer, Ten vir 
ve Kuvvei Muharrike 

Tiirk Anonim ~irketinden: 
Hissedarlar, 30 mart 1939 per~embe 

giinii saat 17 de Bursada ~irket idare 
merkezinde inikad edecek alan alelade 
umumi heyet toplanttsma davet olun~.Ir-

lar. 

Miizakerat r uznamesi 
1 - idare mcclisi raporunun okun -

Z i rat ve tlcarl her nevi banka muamelelerl 

I mast. 
Belediyesi 2 - "Muraktb raporunun okunmast. 

1111~---.::::;;;;....;;.;.;.;..~-~~~~~~~~~~~=:~· 3- :;;irket bilan~osu, mcvcudat ve kar 

ilanlarl 
- 1 ro t 1 k elektrik santral h b t d"k buna mu . Re§if bedeli 27043 lira 17 kuru~ o an va a ca. azas1 f .. t . . ve zarar esa mm as 1 1 ve -
bin· . . .. ll"d akmeler ve te errua t l§l k 1 

as1, ~ehir ~ebekesi, muharnk ve. muve l m. ukabilinde tcallik arar ar. 
Pazarhga konulmu~tur. Ke§if evraktle §ar!namest 135 kur~an~nda yazth 4 - idare meclisi azalarmm se<;il • 
Levaz1m ··d·· 1 .. ¥ •• den almabilir istekbler 2490 sayth . mu ur ugun · . . . f hl' f h ·z olduguna ve 
Vesikadan ba§ka Nafta Vekaletinden bmnct s:m e ~ye.l at kleri fen 

~~l"gibi cle.ktrik i~Ierini n;uvaffakiyetle ~~f~11;;i~:;r ~~~~~ze~~~a mektu
b· 1Yet vestkalarile 2028 lira 24 k~.ru.~lu 1 imi Enciimendc 
b~l~ beraber 20/3/939 pazartesi gunu saat 14 bugukta Da (1410) 

~ahdtrla~r::_. - - --- ---------::-----::-------==== 
-- ~ikolatalar• 

MDsabakasi 
.. . . "k 1 t larile uzun zamandanberi halkm 

.• Du.nya §Ohretini halZ leztz <;I 0 .a a . bu kere bu uk ve kii\iiklerin 
r.tgbetmi kazanmt§ alan NESTLE ~~r~ett, .. b ka vuZude getirmegi dii
z~vk ve mcn.kmt uyandtracak yem btr musa a 
§Unm .. t .. ~~ ur: . •¥• • .. b ka ile. size dunyamn en maruf 

$uketm yeni terhb eUtgt t§bu mus~ a artt"stler1· toplamak tercii-
ve · · · · t h" den smema ' . en z1yade kalblenmzt es tr. e . . .. ¥ renmek ftrsabm verecegi gibi 
~~~h~Uerini ve ba§hca muvaffa~tyetlherd1': 1 olg kazanmak vesilesini temin 

1 ~ bir mii§kiilata ugramadn guzel e tye er 
ech·"kt· d · t n Ir. . lb .. mii a"agytdaki yazlhaneler en IS e-

t arastz verilecek olan yem a u '" 
:Yiniz· . ·N ~ 

1STANBUL Galata, Top~ular ca~d~l1ar ~~dd~si, No. 25. 
f..N~ARA Nestle sat!~ deposu, S§ man iskelesi Kardtgah han 
IZMIR Nestle satl~ deposu, a ' 

No. 20. 

mesi. 
5 -!dare meclisi azalarmm hakkt hu-

zurlanmn tespiti. 
6 - 1939 hesab devrcsi ic;in muraktb 

se«;ilmesi ve ucretinin tespiti. 
7 - Ticaret kanununun 323 ve 324 tin

eli maddelerinde yazth salahiyetlerin 

idare meclisi azalarma verilmesi. 

E~Y A SA TI~I ZW 
Beyoglu eski Be§inci Noter olii 

Bay Halime aid ve Galatada Ziraat 
Bankast ittisalindeki sokakta Bey
oglu B '§inci Noterliginde mevcud 
emsalsiz para kasalan, (Royal, Ad
ler, Erika) yaz1 rnakinelcri, demir
den mamul storlu dosya dolablan, 
kartoniyerler, yazthancler, maro -
ken kanape taktml vc sair gayet 
zarif yazthane e§yalan yarmki cu
martesi giinii saat 13 te mahallinde 
a~1 kartbrma ile behcmchal satila-

cakhr, 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Z lraat Bankafnnda kumbarah ve lhbars rz tasarruf hesaplartnd9 en az SO II ras a bulunanlara se -

ned e 4 defa ~eklfecek kur 'a lie attaftadakl pi~ na g6re lk ramlye da(iatllac:akttr. 

4 Aded 1,000 • Lirahk 4,000 Lira 
4 , 500 n 2,0')() 
4 , 250 " 1,000 

, 

40 " 100 " 4,01)() 
100 " 50 " 5,000 
120 , 40 " 4,800 
160 '" 20 , 3,200 

" 

" ,, 
" 

DlKKAT: Hesablarmdald p&t·alar btr sene tc;:lnde ISO Uradan a!ja~ dil,mtyenlere tkramlye ~h~ takdirde 

~ 20 fazlasUe verflecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrlnclklnun, 1 mart ve 1 haziran tarlh· 
lerlnde .;ekiiPcekti r. 



1Z CUMHURIYET 

Leke 

Ergenlik 

Sivilce 

Burusukluk 

Porsukluk 

Ihtiyarhk 

f;irkinlik 
HASAN yagli ve yags1z 
ac1badem, yags1z kar ve 
yanm yagh gece ve giin
diiz kremleri ~illeri ve 
sivilceleri ve lekeleri kat• 
iyyen izale eder. Ihtiyar
lan gen~lettirir, gen~leri 

glizelle,tirir. 

SiNGER 
Bayanlara mahsus S I N G E R 18 ayar bilezikle beraoer altm saatilerinin yeni modelleri gelmi~tir. 

li'iatlan 85 ila 150 liradrr. EMSALLERi GiBi ON BE~ SENE GARANTiLiDiR. Ta~ra mti~terilerimize arzu e~ 
tiklerinde yeni katalog gonderilir. SiNGER saat MAGAZALARI - istanbul Eminonii, Tel: 21964. 

fstimlak dolayxsile magazamxz yamndaki dar sokaga naklolunmuiiitur. 

' • 6Uzelliginizi koromak ir;in geee 
yatarken kollandigintz yagl• 
krem sizi ho,not etmiyorsa : 

MahzorlarJndan 'ikayetei iseniz ; 

iN NOXA SUTU tatbik ediniz 
Parisin en kibar mahfelleri ve yiiksek tabakaya mensub 

Milyonlarca kadm iNNOXA Siitii kullanmaktadtr. 
INNOXA Siitli, c;illeri, buru§uklan izale ederek cildinizi makyajm biitiin mazaratlarmdan korur. 

lnnoxa sfttO Pariste Doktor DEBAT Uboratuvarlannda hamlamr. 
TUrkiyenin bUtUn Partumor ve bfiyUk Eczanelerinde sat1llr. 

Beyoglu Be~inci N oterligine 

Dairenizden tasdikli bir k1t'a azilna
me ile karde§im Ahmed Necdet Segba
mn azil keyfiyetini memuriyetiniz de
laletile istanbul Cumhuriyet gazetesi -
nin 24/2/939 tarihli nushasile ne¥ettir
m~tim. i§bU azil keyfiyetinin biraderim 
Ahmed N ecdet Segbanm i§lerinin qok -
lugundan dolayx bana aid i§leri takibe 
imkan bulamamasmdan ileri geldigini 
ve kendi ~lerile bizzat me~gul olabil -
mesi i~in vekaletinin nezedildigini ve 
azil keyfiyetinde ba§ka hi~bir sebeb 
mevocud oJmad1gxn1 beyan ve izah eder 
ve keyfiyetin ilam zxmnmda i~bu tav -

I zihnamenin bir nushasmm Cumhuriyet 
I gazetesine gonderilmesini ve bir niisha-
1 smm dairenizde hxfzm1 taleb ederim. 

Pang~tlhda Tan sinemas1 sahibi 
ismail Segban 

kik 

Akhisar Belediyesinden : 
Yapllmakta olan Akhisar elektrik ~ebeke i§lerine ilaveten Htikumet cad

desi giizergahma aid elektrik §ebeke i~i a~1k eksiltmiye ~Ikanlmi!iitrr. 
1 - Her istekli Naf1a Vekaletince bu gibi ~ehir ~lerini yapabilecegine 

dair vesikay1 haiz olacaktir. 
2 - Her istekli bedeli ke§fi olan 1732 lira 99 kuru§un % 7,5 gunu 

teminat olarak verecektir. 
3 - ihale 6 mart 939 pazartesi giinli saat 15 ted.ir. 
4 - Naf1a Vekaletince musaddak ke§if ve §artnameler Belediyede go-

riilebilir. ( 1160) 

Eminonii Kaymakambgt ve 
Belediye ~ubesi Miidiirliigiinden: 

Umum~ menfaat namma telefon §ebekesinin tevsii ic;in Vilayet !dare 
Heyetince istimlakine karar verilen Tahtakale caddesinde 40, 41 parsel sa
Ylh eski 19, 21, yeni 23, 25 eski 17, yeni 19, 19/1 sayl11 diikkanlar istimlak 
olunacagmdan alakaC'.arlara tebligat makamma kaim olmak tizere ilan olu
nnr. ' (1223) 

Grip, nezle enHoenza, sttma gibi hastahklara tutulmamak i~in saghgmna BIOCENlNE kan 
vederman haplarile sigortalayma:z. 

BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, i'tiha yaratan ve tesirini derhal gosteren bulunmaz bir 
devadu. 

BIOGENINE; daima kant tazeleyip kuvvetlendirir, halsizligi giderir v-e harieden geleeek her 
tiirlii mikroplar1 oldiiriir. Tath bir i~tiha temin l!der. Sinir ve adaleleri saglamla~bnr, zekay1 
yiikseltir. Bel gev~ekligi ve a demi iktidarm en birinci devasadtr. 

BIOGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, k1~tan, soguktan ve havalarm degi~mesinden mii· 
teessir olmazlar. ~iinkii viicud ii her ' zaman gene ve dine bulundurarak haricden gelecek her 
mikropa galebe ~aldmr. Ve bu sayede miithi~ ak1betlerle neticelenen GRIP, nezle, enfloenza, 
sttma gibi hastahklardan korur. Bu hastahklardan korunmak i~in biiyiikler sabah, ogle, ak,am 
hirer, seki?. ya~mdan iistiin ~ ocuklar yalmz sa bah, ak..fam bir er BIOGENINE almahd1r. Hasta 
olanlarm kurtulmas1 i~in de bu miktar bir misli arthr1lmahdar. Her eezanede bulunur. 

is veer 

Beyaz bir 
Cehre 

Latif bir 
Cild 

Parlak bir 
Ten 

Gergin bir 
Vii cud 

Cazibeli 
Gen~lik 

Giizel bir 
Yiiz 

Billiir 
Gerdan 

HASAN ismlne ve 
markas•na dikkat. 
HASAN DEPOSU 

« I 
SUT MAK iNALARININ 

1939 modelleri gelmh;tlr. 
Fiatlar rekabet edilmez derecede 

ucuzdur. Baz1 mmtakalarda 
acentalar aranmaktad1r. 

Merkez mUmessilligi 
B. N. KAZANCIYAN 

Tar1m maklnelerl evl 
7 4 • 89 Tunel caddesi Galata • Is · 

I tanbul. Tel. 418S8, Telg. Kazanc;han 
lstanbul 

DOKTOR 
ORHAN TOROS 
Kulak, bogaz, burun mutehassJSI 
Tak.,im Gevik Apart. Tel· 40070 

Fatih sulh 3 iincii hukuk hakimligin -
den: 

Mahkememizce terekesine vaziyed e
dilen ve Yedikule Hac1evhad mahalle -
sinde <;:e§me ~xkmaz1 sokagmda 17 say1h . 
evde olen Feyzullah Ahmed oglu Abdlil
mecid K1rrminin alacak ve borclulannm 
bir ay ve varis iddiasmda bulunanlarm 
ii~ ay zarfmda mahkememize mliracaat 
etmedikleri takdirde terekenin varisler 
arasmda taksim edilecegi ilan olunur. 

QricT askerT k1taat1 ilanlral 
Merkezi Kayseride olmak ve Askeri 

binalar in§a ~lerinde ~al~mak tizere 
bir yliksek mimar hizmete almacakhr. 
Ayhk ticreti 250 liradrr. Civarda gar -
nizonlara muvalt\;at memuriyetle gon
derHirse kanuna "''fygun olarak harcirah 
verilir. isteklilerin 1 temmuz 933 Ta. ve 
161 sayxh ordu emirnamesile ne§redil -
mi§ olan 551 No. h talimatta yaz1h §art
Ian haiz olmalan laz1md1r. Bu talimat 
As. ~u. lerinde gorlilebilir. Bu vazifeye 
istekli olanlar her cins vesikalanmn, 
diplomalarmm, bonservislerinin mu -
saddak suretlerini fotografh dilek~ele
rine baghyarak bu ilam yapan komis -
yon veya bulunduklan mahallin As. 
~u. ba§kanlan vasxtasile Kayseride As
keri Satmalma komisyonu ba§kanhgma 
gondermelidoirler. isteklilerin en g~ 15 
mart 939 tarihine kadar mtiracaatle bu 
tekemmlil etmi§ evraklanm gondermi§ 
bulunmalan. (1300) 

I" Dr. Suphi $enses 

I idraryollan hastaltklan m0tehass1s1 
Beyoglu Yxlchz sinemaSI kar§ISI Lek
ler apartxman. Fakirlere paraSiz. 

Tel, 4S94:& 

Sall.fb ve B(lfmull.arnn: Yanu. Nodi 

Umuml nem11att fdart eaen l'a.a 111m 

Mflttarllr Hikmet Munil Vl6tm 

0{ml&~" ~bCUIII .J 

, 
Beyhude lst1rab Cekmeyill1j 

Biitiin agrdar1n panzehiridir. 

BiR TEK KA~E 
. 

Nevrozin 
Bu muannid ba§, ve di§ agr•larJm 
sur'atle izaleye kalidir. Romatizma 

evca1, sinir, mafsal ve adale 1stlrab· 

lar1 NEVAOZiN'le tedavi edilir. 

Ne1le, ~rip ve bron§ite kar§J en 

muessir ila~t NEVROZiN'dir. 

N E v R 0 z iN' i tercih e~iniJ 
icab1nda gunde 3 ka,e ahn~bilit• 

Ismine dikkat, taklidlerinden sak1mmz ve Nevrozin yerine ba§ka bit 
verirlerse §iddetle reddediniz .. 

Golciik Memurin ve i~~iler Kooperatifindi 
Nizamnamemizin 20 nci maddesi muci..~ince 938 senesi hesabla~ 

kik ve kabulii i~in heyeti umumiyenin •adiyen i9tima1 laz1m ge 
18 mart 939 tarihine musadif cumartesi giinti saat 13 te Golciik spor 
salonunda i~tima edileceginden hisedarlarm te§rifleri ' rica orunu'· 

Miizakerat ruznamesi: ~ 

1 - Meclisi idare ve murakabe raporlarmm okunarak bilan~0• sJ. 
zarar hesablarmm tetkik ve tasdiki ve meclisi iC.arenin ibra 

2 - istifa eden idare heyetinin yeniden se~imi. 
3 - Mliddetleri biten murakxblarm yeniden sec;imi. 
4 - Esas mukavelenin 12 ve 13 lincii maddelerinin tadili. 
5 - Sermayenin tezyidi. 

Y almz bir tup 
tan sonra aymya 

• •n 
Miikemmeliyeti hakk1n~ll e: 

ve dogru so:zii sJie 

soyliyecektir. ~ 

Bembeyaz, pml p1rd P'e 
di~ler, tatb bir netes, P.1 . bl 
sahhatli d1§ etleri, te0111 ij 

RADYOi) 
in eserill 

Bugiinden ibdaren sabab,f 
ve ak~am her yemekteJI. 

Kullannuya ba,lay•n•z I __/ 

Kitab Resmi Haz1rlama Miisaba~-· 
M 'f V k"ll·~· h · 36 aan e 1 1gmce az•rlathnlan frans1zca C.ers kitablan ic;1n ~ 

renkli levha yaptmlacaktrr. Bu levhalarm her biri i~in malzeme re:~ 
rafmdan temin edilmek iizere on lira telif hakkx verilecektir. BU he 
olanlarm yaplla.cak resimlerin plan ve §artnamelerini gormek uz:er -· 
mart 1939 tarihleri arasmda Galatasaray Lisesi Mudi.irliigiine mi.iraC 
l'.lzimd1r. i 

?ali_bl_erin -~lac~~lan izahata ve t~spit edilen §artnameye go;e ~a~~~ 
c.~~~an 1k1~~r orneg1 15 mart 1939 tanhine kadar Galatasaray L1seS1 
lugune teshm etmeleri icab eder. Of' 

Kitab!~n haz1rhyan komisyonca yapbg1 resim maksada uy~un. ge~ 
r~ssam d1ger tablolan da yapmaga memur edilecektir. Begentlrrt1Y(I 
SimlE-r sahiblerine geri verilecektir. c 686 • 


